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ACTA NÚM. 07/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 8 D´ABRIL DE 2021.  

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

 

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 vuit d´abril de dos mil vint-i-u, essent 

les 19:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. DAVID BOTE 

PAZ, Alcalde-President, 

  

 

Hi concorren els/les  Senyors i Senyores: 

 

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) 
S´incorpora a la sessió en el punt núm. 3 de ĺ ordre del dia 

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 8 d´abril de 2021 

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 8 d´abril de 2021, 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. 
 
Vista la RESOLUCIÓ SLT/845/2021, de 26 de març, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
 
Atès el RD 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’esta d’alarma per contenir la 
propagació d’infeccions causades per el SARS-CoV-2. 
 
Atès la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària causada pel COVID-19.  
 
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 
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telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi 
acreditada la seva identitat.  
 
Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les 
deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions. 
 
 Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1.- Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 4 de març de 
2021 i extraordinària del dia 18 de març de 2021.-     

 
 
2.-   DESPATX  OFICIAL.- 
 
 
 

DICTAMENS 
  
    CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ 
 
 Presidència  

 
3.-   Moció conjunta dels grups municipals per a la no aplicació dels increments 

retributius previstos als pressupostos generals de l’estat 2021.- 
 
 
 
 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
 Servei de Gestió Econòmica 

4.- Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) a concertar una 
operació de crèdit a llarg termini, d’import 2,6 M.€.- 

5.- Aprovació dels documents comptables corresponents a les factures de FCC 
MEDIO AMBIENTE, SA del servei de recollida de residus, neteja viària del passeig 
marítim i de les platges de Mataró corresponents a la regularització del desembre 
2020 i gener i febrer 2021.- 

6.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 
2020.- 

7.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost i de les bases d’execució de 
l’exercici 2021.- 

8.- Aprovació dels contractes programes entre l’Ajuntament de Mataró i les seves 
entitats dependents: Aigües de Mataró, SA, Promocions Urbanístiques de Mataró, 
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SA, Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, l’EPEL Parc Tecnocampus 
Mataró i la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme per al període 2021-2024.- 

 
 
 Servei d’Ingressos 
    

9.- Aprovar la modificació dels preus públics per la prestació del servei d'aparcament 
als pàrquings municipals.- 

  

10.- Denegació de declaració de nul·litat de ple dret d'una liquidació de l'impost sobre 
l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per Bankia, SA.-  

 
11.- Denegació de declaració de nul·litat de ple dret d'una liquidació de l'impost sobre 

l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per V.V.LL.R. i 
C.C.A.- 

 
12.- Denegació de declaració de nul·litat de ple dret d'una liquidació de l'impost sobre 

l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per J.A.R.C.-  
  
13.- Denegació de la petició de declaració de nul·litat de ple dret instada per BANKIA, 

SA, contra una liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana.- 

 
 
 
 CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 
 
 DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 
 Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
 

14.- Aprovació inicial de la Modificació puntual segona del Pla general d’ordenació 
sector Vallveric.- 

 
15.- Aprovació provisional del Pla de millora urbana de reordenació volumètrica conjunt 

unitari 1e6 de la Ciutat Jardí.-  
 
16.- Aprovació del Text refós del Nou Pla de millora urbana PMU 05 àmbit illa 1a Torre 

Barceló.-    
 
 
 
 CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 Direcció d’Ensenyament    
 

17.- Aprovar el Preacord entre Ajuntament i Generalitat sobre la integració de l’Institut 
Miquel Biada a la xarxa de centres de la Generalitat.- 
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    IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
    PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

  
18.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES per la promoció dels e-sports com a model d'oci alternatiu, social i 
inclusiu.- 

 
19.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per la 

redacció d’una ordenança dels usos del paisatge urbà del municipi de Mataró.-  
 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 

 
20.-   Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació a les estacions de recàrrega dels cotxes elèctrics.- 
 
21.-   Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per l’aplicació de la 

bonificació del 100% de les taxes de terrasses sobre els establiments i durant el 
temps que durin les obres de pavimentació a la Plaça Santa Anna.- 

 
22.-    Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en relació a la 

inaplicació de l’Ordenança sobre Tinença, protecció i control dels animals.- 
 
23.-   Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació als terrenys on està previst l’ampliació de l’Hospital de Mataró.-  
 
24.-   Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre 

l’aplicació de polítiques de prevenció de salut mental i el suïcidi.-   
 
25.-    Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

per a la modernització dels plens municipals, de l’audiència prèvia i per l’impuls de 
les consultes ciutadanes.- 

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

MES sobre l’eliminació d’escocells i les tallades de troncs d’arbre.-  
 
27.-    Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

per l’elaboració d’un pla de desenvolupament i manteniment del verd urbà i la 
biodiversitat a Mataró.- 

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

per realitzar un pla de control sistemàtic per evitar greuges als veïns i veïnes de la 
ciutat, per una millor convivència.- 

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

MES sobre la situació de la llengua catalana a Mataró.-  
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30.-    Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 
per l’adhesió de Mataró al programa d’actes de celebració del 90è aniversari de la 
proclamació de la República.-  

 

 

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 4 DE MARÇ DE 2021, I EXTRAORDINÀRIA DEL 

DIA 18 DE MARÇ DE 2021.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

2  -  DESPATX OFICIAL 

 

 No hi han assumptes a tractar. 

 

 

 

DICTAMENS 

 

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ 

Presidència  

 
 

3  - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS PER A LA NO 

APLICACIÓ DELS INCREMENTS RETRIBUTIUS PREVISTOS ALS 

PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2021. 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
Vista l’aprovació pel Ple en sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 2019 de la moció 
d’Alcaldia sobre el règim de retribucions i dedicació dels regidors i concretament el punt vuitè 
pel qual es determina el dret dels regidors i regidores a percebre retribucions per dedicació o 
indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats a que se li apliquin automàticament les  
variacions  registrades  en  les  lleis  de  pressupostos  per  a  les  retribucions  dels 
funcionaris pel període anual corresponent.  
 
Vist que de forma anàloga, a la mateixa sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 2019, es 
va acordar la determinació del número, funcions i retribucions del personal eventual, i que a 
les retribucions establertes també se li aplicaran automàticament les  variacions  registrades  
en  les  lleis  de  pressupostos  per  a  les  retribucions  dels funcionaris pel període anual 
corresponent.  
 
Atès que l’article 18 apartat Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat, estableix per al personal del sector públic increments del 0,9% respecte 
a les vigents a 31 de desembre de 2020. 
 
Donada la voluntat de tots els membres del consistori de contribuir a la reconstrucció social i 
econòmica de Mataró i amb les despeses extraordinàries derivades de la lluita contra la 
pandèmia del coronavirus Covid-19.  
 
D’acord amb l’art. 77.3 de la LBRL i altra legislació concordant. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords 
 
Primer.- No aplicar el 0,9% d’increment previst a les retribucions i indemnitzacions per a 

2021 de l’Alcalde i dels regidors i regidores, amb efectes 1 de gener de 2021. 
 
Segon.-  No aplicar el 0,9% d’increment previst a les retribucions per a 2021 del personal 

eventual, amb efectes 1 de gener de 2021. 
 
 
 

 
La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, recorda 

que fa tres setmanes no van aprovar els pressupostos del Govern perquè no estaven d’acord 

ni amb els ingressos, pel fet d’apujar impostos als ciutadans, ni amb les despeses, per com 

es gasten els diners. 

No obstante, desde nuestro grupo municipal vamos a votar a favor de esta medida y, aunque 

no aprobamos su presupuesto, esperamos que el dinero que va a venir del ahorro de estos 

sueldos, no se lo sigan gastando en proyectos inútiles que maquillen su nefasta gestión, 



 8 

como nos tienen acostumbrados, y lo inviertan en lo que nuestro grupo municipal viene 

pidiendo desde el principio: empresas, autónomos y, sobre todo, en las familias de la ciudad 

que lo han pasado muy mal en esta crisis. 

Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta.  

 

 

 

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

que el seu grup també forma part de la moció. 

En primer lloc, nosaltres no estem d’acord que als pressupostos de l’any 2020 (i ja sabem 

que aquesta no és una competència d’aquest Ajuntament) s’hagi produït una pujada del 0,9 

a tot el sector públic, atès que el sector privat no gaudeix d’aquesta prerrogativa. Estaria bé 

que hi hagués certa empatia amb tot el sector que està passant uns moments molt 

complicats ara mateix. 

En segon lloc, val a dir que aquest debat arrenca abans d’aquests pressupostos del 

desembre, en concret, a l’octubre de l’any passat, en què els membres d’aquest Govern van 

fer la proposta i van agafar el compromís de rebaixar-se els sous. I després s’ha aprofitat 

l’avinentesa per encavalcar aquesta pujada del Govern central i aprofitar per no aplicar-se-la 

i donar compliment al compromís que havien adoptat.  

Nosaltres ja els ho vam dir en aquell moment: és un debat en el qual no creiem. Considerem 

que les persones que estan ocupant càrrecs electes no han de jugar amb el fet d’abaixar-se 

o apujar-se els sous. Els càrrecs electes el que han de fer és treballar eficientment i 

eficaçment i no especular amb els seus sous. Per a nosaltres això és populisme.  

D’altra banda, atès que vostès van agafar aquest compromís, en contra del que nosaltres 

creiem, donin-li compliment. En aquest cas, han aprofitat un context que els ha estat 

favorable per no complir allò que van dir. 

  

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, té un record 

pels companys que estan a la presó i a qui se’ls ha retirat el tercer grau i n’exigeix la ràpida 

llibertat, com també per als polítics a l’exili o que pateixen represàlies. 
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Pel que fa al tema que ens ocupa, nosaltres a la Junta de Portaveus ja hi vam votar 

favorablement, perquè està bé donar aquest missatge a la ciutadania que no s’apuja els 

sous dels regidors i del Govern, etc. 

Comparteixo l’opinió del Sr. Canela que probablement, en aquests moments, una pujada 

generalitzada dels sous de tots els funcionaris no era necessària ni la millor de les decisions, 

però estem d’acord que això no s’apliqui almenys als càrrecs de govern.  

Recollint la idea que el Sr. Canela posava sobre la taula, al setembre o a l’octubre de l’any 

passat, quan es va anunciar la pujada d’impostos del 6% d’aquest any, el Govern va dir que, 

per donar exemple, el que farien seria rebaixar-se el sou i que ho aplicarien al Pla de 

racionalització. Aleshores, un cop enviat aquest missatge a la ciutadania i aconseguit l’efecte 

desitjat, finalment no s’ha dut a terme, cosa que em sembla una mala praxi.  

En segon lloc, també volia dir que si es tracta de buscar estalvis, el dimensionament del 

Govern i la desigual càrrega (hi ha regidors amb una càrrega de continguts enorme en 

comparació amb la d’altres), mentre que les dedicacions són similars  i, per tant, les 

retribucions, obren una via, al nostre parer, que podríem explorar per trobar estalvis 

consistents de cara als propers exercicis. 

 
 
 

 

En aquests moments la senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-

MES s´incorpora a la sessió. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
Servei de Gestió Econòmica 
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4  - AUTORITZAR A LA SOCIETAT MUNICIPAL AIGÜES DE 

MATARÓ SA (AMSA) A CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A 

LLARG TERMINI, D’IMPORT 2,6 M.€.- 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
Antecedents 

 
Aigües de Mataró SA ha sol·licitat pel registre d’entrada de data 09 de març de 2021, 
autorització a l’Ajuntament de Mataró per a la concertació d’una operació de crèdit, d’import 
màxim de 2.600.000,00€, per finançar les inversions previstes en el Pressupost 2021. El 
pressupost d’AMSA per a l’any 2021, va ser aprovat pel seu Consell d’Administració el dia 19 
de novembre de 2020.  
 
Les condicions financeres proposades per l’entitat de Cajamar i que estan aprovades  pel 
Consell d’Administració d’AMSA en la sessió que tingué lloc el passat 25 de febrer de 2021, 
són les que es detallen a continuació: 
 

Entitat Financera Cajamar 
Import màxim 2.600.000,00 €  

Tipus d’Interès variable Euríbor a 3 mesos + 0,85% 
Comissió d’obertura 0,10% 

Termini   10 anys 
 
 

Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i Intervenció  
 
Per tot el que s’ha exposat, el sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució següent: 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) perquè concerti  

una operació de crèdit, d’import  2.600.000,00 euros amb l’entitat financera Cajamar  per  
finançar les inversions previstes en el pressupost 2021, amb les següents condicions 
financeres:  
 

Entitat Financera Cajamar 
Import màxim 2.600.000,00 €  

Tipus d’Interès variable Euríbor a 3 mesos + 0,85% 
Comissió d’obertura 0,10% 

Termini   10 anys 
 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Societat Aigües de Mataró SA. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

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

Junts per Mataró (2).  

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

Abstencions: Cap.    

 

 

 

5  - APROVACIÓ DELS DOCUMENTS COMPTABLES 

CORRESPONENTS A LES FACTURES DE FCC MEDIO AMBIENTE, 

SA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA DEL 

PASSEIG MARÍTIM I DE LES PLATGES DE MATARÓ 

CORRESPONENTS A LA REGULARITZACIÓ DEL DESEMBRE 2020 I 

GENER I FEBRER 2021. 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
Relació de fets 

 
Per acord del Ple Municipal de data 21 de juliol de 2014, es va adjudicar la contractació de la 
gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig 
marítim i les platges, a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per un import 
de 55.455.133,83 euros, IVA no inclòs; i amb subjecció a resta de condicions ofertes en la 
seva proposició. 
 
L’acord del ple de data 4 d’abril de 2019, va aprovar la proposta de resolució del contracte 
de mutu acord de data 29 de març de 2019. Aquesta proposta tenia efectes 1 d’abril de 
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2020, perquè el contracte no donava suficient resposta a les necessitats actuals de la ciutat, 
els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regien la contractació 
excloïen expressament que en les formules de revisió de preus s’incloguessin el cost de la 
mà d’obra, entre altres i resultava difícil mantenir tant tècnica com econòmicament l’actual 
contracte.  
 
Per acord de Ple Municipal, en sessió extraordinària de data 23 de desembre de 2019, 
s’acorda que es dona per assabentats de la subrogació de l’empresa FCC MEDIO 
AMBIENTE, SA en els drets i obligacions de l’empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas, SA en el contracte de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la 
neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges atès que s’ha dut a terme una 
segregació de branca d’activitat, i la beneficiària compleix els requisits exigits per poder 
continuar l’execució del contracte.  
 
El punt setè d’aquesta proposta de resolució del contracte de mutu acord, establia 
textualment: “Que en cas d’arribar a la data de 31 de març de 2020 sense l’inici del nou 
contracte, la retribució dels serveis prestats es realitzarà per administració amb l’abonament, 
dins dels terminis previstos per la legislació vigent, dels costos reals del mes vençut, 
degudament documentats, als quals se‘ls hi aplicarà un 7% en concepte de despeses 
generals, un 1% en concepte de benefici industrial i el % d’IVA corresponent” 
 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma, regulava 
en la seva disposició addicional tercera  la suspensió de terminis administratius per tot el 
sector públic definit en la LPA 39/2015 i establia textualment que: “Se suspenden términos y 
se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del 
sector público. El compúto de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia 
el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.” 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2310/2020, de 31 de març, es va aprovar comunicar a FCC 
MEDIO AMBIENTE, SA que el termini de finalització de contracte de la gestió del servei 
públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les 
platges acordat de mutu acord pel dia 31 de març, quedava suspès fins el dia 30 d’abril.  
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2737/2020, de 30  d’abril, es va aprovar comunicar a FCC MEDIO 
AMBIENTE, SA que atès la pròrroga de l’estat d’alarma, el termini de finalització de contracte 
de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del 
passeig marítim i les platges acordat de mutu acord pel dia 31 de març, quedava suspès fins 
que s’aixequés l’estat d’alarma. 
 
Mitjançant la disposició addicional vuitena del Reial Decret-Llei 17/2020, de 5 de maig, es va 
dur a terme l’aixecament de la suspensió dels procediment i interrupció del terminis dels 
procediments de contractació 
 
Mitjançant Decret d’ Alcaldia 3182, de data 23 de maig de 2020, es va resoldre el següent: 
 
“Comunicar a FCC MEDIO AMBIENTE, SA que en compliment de l’acord del Ple municipal 
de 4 d’abril de 2019, que va acordar per mutu acord la resolució del contracte, continuï 
prestant el servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig 
marítim i les platges a partir del dei 26 de maig de 2020, amb els mitjans que actualment 
disposa per a la prestació del servei.” 
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Actualment s’ha iniciat la licitació per al nou contracte del servei de recollida de residus, de la 
neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges. 
 
En tant que actualment, amb aquest contractista s’ha superat el topall del límit de despesa 
que les Bases d’Execució del Pressupost autoritzen a la Junta de Govern,  per sobre del qual 
la competència correspon al Ple de l’Ajuntament (Art. 19.3.B.1).   
 
Vist l’informe del cap del servei d’Espais Públics de data 16 de març de 2021. 
 
Fonaments de dret 
 

El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Les Bases d’Execució del Pressupost prorrogat de 2020. Art.3.B.1:  
 

Art. 19.3.B.1 (Bases d’Execució del Pressupost de 2020):  Són competències 
del Ple:    
- Autoritzar  la despesa dels contractes inclosos a l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic, quan pel seu valor estimat o per la seva 
durada, no correspongui a l’alcalde.   
- Autoritzar les despeses d’adquisició i alienació de béns i drets subjectes a la 
legislació patrimonial quan el seu valor o import, en els termes establerts a 
l’article 100.1 de la Llei de contractes del sector públic, superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost o l’import de 3.000.000€.   
- Autoritzar les despeses d’adquisició i alienació de béns declarats de valor 
històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.   
- La resta de despeses sempre i quan el seu import sobrepassi el 10% dels 
recursos ordinaris i en tot cas els 6.000.000€.   

 
La Llei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre.  
 
Vista la documentació que s’acompanya a l’expedient  
 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol, de 
delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració,  Bon Govern i 
Mobilitat PROPOSA al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord: 
 
 
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació, de les següents 
operacions comptables: 
 

1. 12021000027688, d’import 657.674,39 euros, del proveïdor FCC MEDIO AMBIENTE, 
SA i relatiu a la despesa del Servei de recollida de residus, neteja viària del passeig 
marítim i de les platges de Mataró del mes de gener de 2021 

2. 12021000027689, d’import 101.155,31 euros, del proveïdor FCC MEDIO AMBIENTE, 
SA i relatiu a la despesa d’Amortització i finançament del Servei de recollida de 
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residus, neteja viària del passeig marítim i de les platges de Mataró del mes de gener 
de 2021 

3. 12021000027746, d’import 602.601,86 euros, del proveïdor FCC MEDIO AMBIENTE, 
SA i relatiu a la despesa del Servei de recollida de residus, neteja viària del passeig 
marítim i de les platges de Mataró (regularització desembre 2020 i campanya gener 
2021) del mes de febrer de 2021 

4. 12021000027755, d’import  99.750,38  euros, del proveïdor FCC MEDIO AMBIENTE, 
SA i  relatiu a la despesa  d’Amortització i finançament del Servei de recollida de 
residus, neteja viària del passeig marítim i de les platges de Mataró del mes de febrer 
de 2021.  
 

 
 
 
 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, anuncia 

que no donarà suport a la proposta presentada.  

No vamos a ser cómplices de sus incompetencias. Llevamos un año de retraso en la 

aprobación del contrato de recogida de basuras; por eso ustedes tienen que traer al pleno la 

aprobación de estas facturas.  

Lo que les pedimos es que hagan su trabajo y cumplan con sus compromisos, porque los 

mataroneses están cumpliendo. A partir del 1 de enero ustedes les subieron la tasa de 

basuras y los ciudadanos tienen que pagar religiosamente la subida de impuestos, así que 

ustedes hagan su trabajo y cumplan con los ciudadanos.  

 

 

 

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

d’acord amb la Sra. Sancho.  

Com que anem tard, hem de fer així les coses, i el problema és que ara ens presenten una 

sèrie de factures i documents comptables que sincerament dubto que puguin ser objecte de 

fiscalització per qualsevol dels grups municipals per molt que en tinguem la informació. 

Saben que nosaltres tenim una actitud proactiva envers la redacció i l’elaboració del 

contracte de la brossa i és per això que no ens hi oposarem, però sí que ens hi abstindrem i 

demanem que la licitació del contracte finalitzi tan aviat com sigui possible.  
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta la 

urgència de posar en marxa aquest contracte per veure com funciona i les innovacions i 

millores que comporta. 

Estem ja al mes d’abril i, per molt ràpid que anem, segur que no el podrem començar a 

aplicar abans del juny-juliol. Cal recordar que des de l’1 de gener d’aquest 2021 la ciutadania 

està pagant un 17,5% més d’una taxa que correspon al nou contracte i no a l’actual.  

Per tant, hem de pensar com invertirem aquest extra de recaptació que estem tenint de la 

brossa i demanar que això es posi en marxa amb la màxima urgència.  

 

 

 

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

Mobilitat, explica que el càlcul no es va fer amb data 1 de gener, perquè quan van fer els 

pressupostos i les ordenances ja sabien que l’1 de gener no tindrien a punt, en cap cas, el 

contracte. Això no obstant, si l’inici del contracte va més enllà del que havíem previs t, farem 

el càlcul corresponent per veure si hi ha algun tipus de superàvit en la recaptació d’aquest 

impost. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

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

Abstencions: 10, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8) i 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).    
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6  - DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 

DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020. 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

La Liquidació del Pressupost de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Mataró va ser aprovada 
pel Decret de l’Alcalde número 1702, de data 26 de febrer de 2021 i pel  Decret de l’Alcalde 
número 1862, de data 3 de març de 2021, que rectificava un error material.  
 
El  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel què es va aprovar el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals,  estableix que de la liquidació del pressupost, se’n donarà 
compte al Ple en la primera sessió que es celebri. 

D’acord amb el que s’ha exposat, el Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, 
en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol, de 
delegació de competències  Proposo: 
 

PRIMER.- Donar compte del Decret número 1702, de data 26 de febrer 2021, relatiu 

l’aprovació de  la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2020 de l’Ajuntament amb el 
redactat següent: 

“Relació de fets 

Vist l’informe de la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 
2020, realitzat pel Servei de Gestió Econòmica i la Intervenció de Fons. 

 
Fonaments de dret 
D’acord amb el que estableix Reial Decret 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
Vist així mateix el que estableix l’article l’article 191 i següents del Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, així com l’article 89 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril pel qual es 
desenvolupa la Llei reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupost. 
 
En virtut de les facultats que m’atorga la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local, el R.D.L. 781/86 de 18 d’abril que aprovà el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, llei 8/87 de 15 d’abril, municipal 
i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprovà 
el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

RESOLC 
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PRIMER.- Aprovar la provisió dels drets de difícil o impossible recaptació de 
l’exercici 2020 corresponent a  l’Ajuntament de Mataró, amb un import de 
24.177.958,03 euros.         
 
SEGON.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2020, amb el resultat 
pressupostari i romanent de tresoreria següents: 

 
Resultat pressupostari 2020

DRETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT 

CONCEPTES RECONEGUTS RECONEGUDES PRESSUPOSTARI

NETS NETES

a) Operacions corrents 134.228.301,82 113.197.246,89 21.031.054,93

b) Operacions de capital 2.131.591,78 14.861.488,80 -12.729.897,02

1.Total operacions no financeres (a+b) 136.359.893,60 128.058.735,69 8.301.157,91

c) Actius financers 515.356,80 72.564,11 442.792,69

d) Passius financers 18.464.964,88 12.191.333,91 6.273.630,97

2.Total operacions financeres (c+d) 18.980.321,68 12.263.898,02 6.716.423,66

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI I=(1+2) 155.340.215,28 140.322.633,71 15.017.581,57

AJUSTOS:

(+) 1.053.111,76

4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+) 7.074.083,93

5. Desviacions de finançament positives de l'exercici (-) 14.147.475,61

II. Total ajustos (II=3+4-5) -6.020.279,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 8.997.301,65

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 

despeses generals

 
 

Romanent de tresoreria

1 (+) Fons líquids 29.498.920,27  12.496.260,88  

2 (+) Drets pendents de cobrament 42.492.894,12  45.799.928,12  

(+) del Pressupost corrent 15.854.171,60  16.294.917,06  

(+) de Pressupostos tancats 21.541.701,17  20.217.588,47  

(+) d'operacions no pressupostàries 5.097.021,35  9.287.422,59  

3 (-) Obligacions pendents de pagament 22.341.864,75  21.406.509,61  

(+) del Pressupost corrent 15.975.722,98  15.198.103,16  

(+) de Pressupostos tancats 266.682,06  109.554,76  

(+) d'operacions no pressupostàries 6.099.459,71  6.098.851,69  

4 (+) Partides pendents d'aplicació -760.251,94  -997.521,55  

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 760.251,94  997.521,55  

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00  0,00  

I Romanent tresoreria Total (1+2-3+4) 48.889.697,70  35.892.157,84  

II (-) Saldos de dubtós cobrament 24.177.958,03  22.331.433,46  

III (-) Excés de finançament afectat 17.689.755,13  8.790.471,49  

IV     Romanent de tresoreria per a Despeses generals (I-II-III) 7.021.984,54 4.770.252,89 

V Saldo d'obligacions pendents d'aplicar al  Pressupost a final del període 85.992,46  125.349,22  

VI Saldo de creditors per devolució d'ingressos al final del període 29.214,00  40.904,79  

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT 6.906.778,08 4.603.998,88 

(-) Romanents compromesos 377.794,61  1.501.587,31  

ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE 6.528.983,47 3.102.411,57 

IMPORT A 31/12/2019COMPONENTS IMPORT A 31/12/2020
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TERCER.- Donar trasllat al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, 
d'acord amb quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.  
 
QUART.- Ordenar la remissió de còpia d'aquesta Liquidació als òrgans competents, tant 
de la Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això abans de concloure el 
mes de març de l'exercici següent al qual correspongui.” 

 

SEGON.- Donar compte del Decret número 1862, de data 3 de març 2021, relatiu a la 

rectificació del Decret 1702/2021 d’aprovació de  la Liquidació del Pressupost de l’exercici 
2020 de l’Ajuntament amb el redactat següent:  

 

“Relació de fets 

Per decret d’Alcaldia núm. 1702, de 26 de febrer de 2021, es va signar l’aprovació de la 
liquidació del Pressupost de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Mataró.  

En la part resolutiva, en l’apartat V, del Romanent de Tresoreria, relatiu a: Saldo 
d’obligacions pendents d’aplicar al Pressupost final del període, consta erròniament 
l’import de 85.992,46 euros, essent l’import correcte 86.223,46 euros, correlativament 
també cal modificar les xifres dels totals indicats més avall, sobre Romanent de 
Tresoreria per a despeses generals ajustat i Romanent de Tresoreria disponible.  

 
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 interessants, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

En virtut de les facultats que m’atorga la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local, el R.D.L. 781/86 de 18 d’abril que aprovà el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i  
de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s ’aprovà el  
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

RESOLC 

PRIMER.- Rectificar l’apartat segon del decret d’Alcaldia núm. 1702, de 26 de febrer de 
2021, el qual passa a tenir el següent contingut:  

Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2020, amb el resultat 
pressupostari i romanent de tresoreria següents:  
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Resultat pressupostari 2020

DRETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT 

CONCEPTES RECONEGUTS RECONEGUDES PRESSUPOSTARI

NETS NETES

a) Operacions corrents 134.228.301,82 113.197.246,89 21.031.054,93

b) Operacions de capital 2.131.591,78 14.861.488,80 -12.729.897,02

1.Total operacions no financeres (a+b) 136.359.893,60 128.058.735,69 8.301.157,91

c) Actius financers 515.356,80 72.564,11 442.792,69

d) Passius financers 18.464.964,88 12.191.333,91 6.273.630,97

2.Total operacions financeres (c+d) 18.980.321,68 12.263.898,02 6.716.423,66

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI I=(1+2) 155.340.215,28 140.322.633,71 15.017.581,57

AJUSTOS:

(+) 1.053.111,76

4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+) 7.074.083,93

5. Desviacions de finançament positives de l'exercici (-) 14.147.475,61

II. Total ajustos (II=3+4-5) -6.020.279,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 8.997.301,65

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 

despeses generals

 
 
 
 

Romanent de tresoreria

1 (+) Fons líquids 29.498.920,27  12.496.260,88  

2 (+) Drets pendents de cobrament 42.492.894,12  45.799.928,12  

(+) del Pressupost corrent 15.854.171,60  16.294.917,06  

(+) de Pressupostos tancats 21.541.701,17  20.217.588,47  

(+) d'operacions no pressupostàries 5.097.021,35  9.287.422,59  

3 (-) Obligacions pendents de pagament 22.341.864,75  21.406.509,61  

(+) del Pressupost corrent 15.975.722,98  15.198.103,16  

(+) de Pressupostos tancats 266.682,06  109.554,76  

(+) d'operacions no pressupostàries 6.099.459,71  6.098.851,69  

4 (+) Partides pendents d'aplicació -760.251,94  -997.521,55  

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 760.251,94  997.521,55  

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00  0,00  

I Romanent tresoreria Total (1+2-3+4) 48.889.697,70  35.892.157,84  

II (-) Saldos de dubtós cobrament 24.177.958,03  22.331.433,46  

III (-) Excés de finançament afectat 17.689.755,13  8.790.471,49  

IV     Romanent de tresoreria per a Despeses generals (I-II-III) 7.021.984,54 4.770.252,89 

V Saldo d'obligacions pendents d'aplicar al  Pressupost a final del període 86.223,46  125.349,22  

VI Saldo de creditors per devolució d'ingressos al final del període 29.214,00  40.904,79  

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT 6.906.547,08 4.603.998,88 

(-) Romanents compromesos 377.794,61  1.501.587,31  

ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE 6.528.752,47 3.102.411,57 

IMPORT A 31/12/2019COMPONENTS IMPORT A 31/12/2020

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

que en aquest punt el Govern està donant compliment a la norma legal que obliga a donar  

compte en el ple de la liquidació d’un pressupost ja executat.  

Comentava el Sr. Jerez que tenim a disposició aquests romanents que es destinaran a 

habitatge, llicències i altres àmbits municipals, i sobretot a temes socials. Però recordin que 

no és només una qüestió de diners, sinó que és una qüestió de lideratge i de tenir clar què 

es vol fer amb els diners, perquè això serà el que tindrà un retorn directe en la ciutat. 

Sobretot, no ens perdem en les xifres i els anuncis dels diners de què disposem i expliquem 

millor a què els dedicarem, perquè els ciutadans puguin entendre per què se’ls apugen els 

impostos. Comencem a intentar obtenir resultats tangibles de totes aquestes operacions 

perquè els ciutadans en puguin gaudir. Ja que estem en un cicle pressupostari positiu, 

aprofitem-ho. 

 

 

 

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

Mobilitat, agraeix l’apunt del Sr. Canela. 

Simplement m’agradaria explicar que aquest romanent, que l’Estat permet que les 

administracions locals el gastem en despeses necessàries per lluitar contra la pandèmia, 

com està passant aquest 2020/21, l’aprofitarem per a això, però recordem que aquests tipus 

de romanents són molt puntuals i no són estructurals, i els ingressos que obtenim per la via 

dels pressupostos i les ordenances fiscals són per a despeses estructurals. Per això, 

aquests 3 milions de romanent els destinarem a qüestions molt concretes que tindran un 

inici i un termini dins d’aquest 2021.  

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 
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7  - APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 

I DE LES BASES D’EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2021. 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

 
Relació de fets: 
 

El pressupost municipal per a l’exercici 2021 ha estat aprovat definitivament en el Ple del dia 
18 de març del 2021, contempla crèdit pressupostari en concepte de Fons per la 
reconstrucció COVID_19 per import d’1,5M€ per al finançament d’aquelles actuacions de 
despeses corrents que acordi la Taula de Reconstrucció. D’aquest import, actualment estan 
disponibles 1,2M€. 

Així mateix, s’han incorporat a l’exercici 2021, romanents de crèdit per inversions que es van 
habilitar en el 2020 per import d’1,7M€ per a la reconstrucció per inversions COVID_19, per 
poder finançar aquelles actuacions inversores que acordi la Taula de Reconstrucció.  

En la present modificació pressupostària es proposa l’aplicació del crèdit del fons per a la 
reconstrucció COVID_19 per a despeses corrents per import de 1,2M€, dels quals 1,095M€ 
es destinaran a dotar de crèdit aplicacions pressupostàries de despesa i 105mil€ es 
procediran a retenir del fons per cobrir la davallada d’ingressos de la taxa de terrassa, a 
banda, per a despeses d’inversió es proposa aplicar un import de 540mil€  

Aquestes mesures són necessàries per poder atendre diverses despeses provocades per 
l’actual situació de crisis,  han estat acordades i se n’ha donat publicitat a la CMI de la Taula 
de reconstrucció. Per aquest motiu i degut a la celeritat en què s’han de dotar de crèdit les 
partides, aquest expedient no inclourà decret d’avantprojecte.  

D’altra banda el Servei d’Equipaments Municipals ha de tramitar despeses d’inversions per a 
la millora del casal de la gent gran de l’Havana i per equipaments esportius a la zona de La 
Llàntia que no s’han pogut incorporar en l’expedient de romanents i ara s’habilita el crèdit 
finançat amb baixes per anul·lació d’altres partides per import de 0,3M€. 

Així mateix, la modificació acordada en la taula de reconstrucció inclou l’atorgament de 
subvencions nominatives a diverses entitats de promoció esportiva per import total de 34mil€ 
per ajut als clubs que participen en competicions estatals per l’impacte Covid, així com una 
subvenció de 15mil€ a Mataró sense fils per a la connexió de llars que no en tenen.  

Vist l’informe del Servei de Gestió Econòmica on s’informa d’aquesta modificació 
pressupostària i l’informe de la Intervenció de Fons. 
 
 
Fonaments de dret 
 

1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març. 

2. Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/1990 
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3. Article 7è i 8è de les Bases d’execució del pressupost municipal. 

4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local. 

6. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens 
locals de Catalunya. 

7. DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 

8. La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

9. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals. 

10. Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 
2021, de data 26 de gener de 2021 

 

En virtut de tot això,  
 
 
PROPOSO: 
 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris del pressupost de l’exercici 

2021, consistents en crèdit extraordinari per import de 857.551,04€ i suplement de crèdit per 
1.079.000,00€ segons el següent detall:  
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Partides a augmentar

partida Nom partida projecte Import

420000/241000/14301 Direcció Ocupació i Prom.Econòmica (altre pers.subv) 2410010001 50.000,00

420100/241240/47000 Subvencions formació-treball per Foment Ocupació 2412421001 200.000,00

420201/431420/47900 Subvencions digitalització activitats comercials 4314215001 26.000,00

420000/433710/47900 Ajuts per a empreses suport a la contingència Covid 4337120001 225.000,00

120100/923240/48901 Subvenció Mataró Sense fils 9232421001 15.000,00

120200/24111N/62600 Inversió equips formació ocupacional 2411121002 40.000,00

710202/23121L/63200 Millora casal de la gent gran de l'Havana 2312119003 222.864,03

710201/34211G/63200 Equipaments esportius zona La Llàntia 3421119002 78.687,01

TOTAL  CRÈDIT EXTRAORDINARI 857.551,04  
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SUPLEMENT DE CRÈDIT

Partides a augmentar

partida Nom partida projecte Import

420201/431310/22799 Treballs fets altres empreses mercats marxants 4313115001 20.000,00

420201/431420/22799 Treballs altres empreses comerç urbà 4314215001 5.000,00

720001/231720/22799 Contractes serveis convivència i sensib.nova ciut. 2317218001 90.000,00

820201/231310/22799 Contractació serveis Agència At. Pers. Dependència 2313115006 95.270,19

820201/231310/22799 Contractació serveis Agència At. Pers. Dependència 2313117002 239.459,61

820202/231410/22799 Contractació serveis centre d'acollida 2314115001 95.270,20

850100/341130/48903 Subvencions nominatives promoció esportiva 3411310003 34.000,00

710202/23141R/63200 Millores centre d'acollida de Can Soleret 2314116001 500.000,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 1.079.000,00  
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Finançat amb baixes de crèdit per anul·lació per import de 1.936.551,04€ segons el següent 
detall: 
 
 

BAIXES PER ANUL·LACIÓ

Partides a disminuir 

Partida Nom partida projecte Import

300000/929110/50002 Fons per la reconstrucció COVID_19 9291113001 1.095.000,00

120100/92451Z/62900 Pla per la reconstrucció Covid_19 Pressupost participatiu 9245117002 540.000,00

710201/34212I/63200 Camp municipal de futbol Molins 3421214001 212.660,45

710202/43121B/63201 Reforma mercat Pl. Cuba 4312115002 88.890,59

TOTAL  BAIXES PER ANUL·LACIÓ 1.936.551,04  
 
 
 
SEGON.- Aprovar la modificació de l’article 27.20 subvencions nominatives de les bases 

d’execució del pressupost de l’exercici 2021 per incloure les que han estat aprovades per la 
taula de reconstrucció i que són les següents:  
 
 

Subvencions nominatives _ Taula de Reconstrucció 2021 

850100 341130 48903-Subvencions nominatives promoció esportiva 
 

            34.000,00 
€  

Club Hoquei Mataró 

 

6.000,00 

Associació Esportiva Boet Mataró 
 

6.000,00 
Unió Esportiva de Mataró 

 

6.000,00 

Club Joventut Handbol de Mataró 
 

6.000,00 
Club Futbol Sala Ciutat de Mataró 

 

2.500,00 

Club Esportiu Futsal Mataró 
 

7.500,00 

 
 

120100 923240 48901-Subvenció Mataró sense fils 
 

               
15.000,00€  

Fund. Priv.per a la Xarxa Oberta lliure i neutral Guifi.net 

 

15.000,00 
 
 

Respecte a  les subvencions nominatives de promoció esportiva ja consten en les bases 
d’execució del pressupost 20201, condicionades a la seva aprovació per part de la Taula de 
Reconstrucció.  Cal esmenar l’error material en una de les entitats, doncs consta 
condicionada la subvenció al Centre de Natació Mataró enlloc de l’associació Esportiva Boet 
Mataró.  S’esmena aquest error material i s’elimina el condicionament a les 6 entitats que 
s’han acordat. 

 

Respecte a la subvenció Mataró sense fils, s’acorda incloure aquesta nominativa a les bases 

d’execució del pressupost.   
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TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, m itjançant la publicació d’un anunci en el 

B.O.P., d’acord amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el 
termini de 15 dies hàbils d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà 
definitiva. 
 

 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, recorda 

que el passat 18 de març, en aquest mateix ple, es van aprovar els pressupostos per al 2021 

amb els únics vots a favor del Govern municipal (socialistes i comuns). 

Si lo recuerdan, desde Ciudadanos les dijimos que estos presupuestos deberían de haberse 

aprobado el 1 de enero y que faltaban inversiones necesarias para mejorar la vida de los 

ciudadanos de Mataró. Pero, además, ustedes les subieron los impuestos a los ciudadanos 

porque no les cuadraban los números. En resumen, unos presupuestos que llegaban tarde y 

mal, como siempre. 

En ese momento, ustedes defendieron que eran unos presupuestos fantásticos, sociales, 

etc., y ahora resulta que tres semanas después presentan esta modificación que nos da la 

razón en todo lo que les estábamos diciendo nosotros: que estos presupuestos llegaban 

tarde y mal. 

Desde Ciudadanos no vamos a ser cómplices de su mala gestión y, por tanto, votaremos en 

contra. Lo que sí que les pedimos es que a ver si en el mes de abril el Ayuntamiento se pone 

ya en marcha para dar respuesta a los ciudadanos, que desde el 1 de enero están 

trabajando en los proyectos de este año. 

 

 

 

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

abstenció en referència a aquesta modificació.  

Ens sembla que la major part dels diners que surten en aquests llistats  s’utilitzen 

adequadament, en línies generals, com ara l’adequació de Can Soleret, el casal d’avis 

provisional de l’Havana, les inversions en dependència...  
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No obstant això, tenim pendent encara conèixer el detall de tota la inversió del que queda de 

mandat. En aquests dos primers anys, el grau d’execució de les inversions ha estat molt 

baix, i sospitem que en els propers anys, cap a finals de mandat, es viurà una grandíssima 

concentració d’inversió en l’espai públic.  

En relació amb el punt anterior, i també és una mica el motiu de l’abstenció, ens sembla 

adequada la política de conservar una part del romanent per prudència, i també veiem 

adequada conceptualment la utilització que es vol fer dels 3 milions restants en barris, 

serveis i, sobretot, en projectes que tinguin data d’inici i finalització dins  del 2021 i en relació 

amb qüestions molt concretes, com ara el tema de les llicències, que ens interessa resoldre 

per ser útils a les empreses, i la Taula de Reconstrucció. Però els 1,7 milions d’euros als 

quals feia referència el Sr. Jerez, que són diners d’inversió, difícilment els utilitzarem perquè 

el que ara necessitem és més aviat diner corrent. 

Nosaltres ens hi abstindrem, doncs.  

Esperem que la setmana vinent podrem discutir amb el Govern algunes idees per veure com 

utilitzar els 3 milions d’euros, sobretot a fi de poder garantir als barris que la ciutat i 

l’Ajuntament hi té una presència al carrer per començar a resoldre algunes problemàtiques 

importants que tenim. 

Finalment, dir que aquest any s’ha produït a l’Ajuntament de Mataró una baixada subs tancial 

en el concepte de sancions, i segurament una part de la pujada d’impostos ha servit per 

compensar aquesta baixada, que generalment registrava unes recaptacions anormalment 

altes. Això vagi per aclarir què són ingressos recurrents i què són ingressos puntuals o 

extraordinaris. 

 

 

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

Mobilitat, respon a la Sra. Sancho que, ja sigui al mes de març o al mes d’abril, al gener o al 

febrer, un cop aprovat el pressupost amb una partida X, en aquest cas, els 1,5 milions 

d’euros per a la Taula de Reconstrucció, sense una modificació és impossible fer els canvis i 

dotar les partides corresponents. Es tracta d’una partida genèrica, d’un fons, i després s’ha 

de fer una modificació per dir quina destinació tindran aquests diners.  

Un cop aprovada per la Taula de Reconstrucció quina és la destinació de cadascuna 

d’aquestes partides, ho portem al ple. Per tant, aquest tràmit és imprescindible per posar els 

diners a la Taula i aplicar les mesures acordades.  
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Per tant, a mi no m’importaria ser còmplice cada dia de decisions com aquesta. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

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

Abstencions: 10, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8) i 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).    

 

 

 

 

 

8  - APROVACIÓ DELS CONTRACTES PROGRAMES ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I LES SEVES ENTITATS 

DEPENDENTS: AIGÜES DE MATARÓ, SA, PROMOCIONS 

URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA, CONSORCI MUSEU D’ART 

CONTEMPORANI DE MATARÓ, L’EPEL PARC TECNOCAMPUS 

MATARÓ I LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME PER 

AL PERÍODE 2021-2024. 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 
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Els  Contractes programes entre l’Ajuntament de Mataró i les entitats Aigües de Mataró S.A. 
(AMSA), Promocions Urbanístiques de Mataró S.A (PUMSA), el Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Mataró,  l’EPE Mataró Audiovisual i l’EPE Parc Tecnocampus Mataró i 
Fundació Tecnocampus Mataró Maresme, estableixen, en el punt V.2., que anualment, 
coincidint amb la tramitació dels pressupostos de l’Ajuntament, s’actualitzaran les previsions 
incloses en el pla econòmic financer per l’horitzó temporal corresponent als propers 
exercicis, fins inclòs l’any de termini de la vigència d’aquest contracte.  
 
Anualment, coincidint amb la tramitació dels pressupostos de l’Ajuntament s’han anat 
actualitzant les previsions incloses en el pla econòmic financer per l’horitzó temporal 
corresponent als quatre propers exercicis. La darrera actualització dels contractes amb 
aquestes entitats,  comprenia el període 2019-2022  i va ser aprovat per acord del Ple de 
data 07 de març de 2019. 
 
La proposta actual té com a finalitat la d’establir el contingut de les relacions financeres entre 
l’Ajuntament i la resta d’entitats dependents de l’Ajuntament de Mataró. Per aquesta finalitat 
es procedeix a l’actualització dels contractes - programes aprovats en el Ple de data 7 de 
març de 2019 amb les entitats: Aigües de Mataró, S.A., Promocions Urbanístiques de 
Mataró, SA, el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, la EPEL Parc Tecnocampus 
Mataró i la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme. 
 
El Consell d’Administració de la societat municipal Aigües de Mataró S.A. va aprovar en data 
17 de desembre de 2020 el Contracte Programa per al període 2021-2024. 
 
El Consell d’Administració de la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. 
va aprovar en data 20 de gener de 2021 el Contracte Programa per al període 2021-2024. 
 
El Consell d’Administració del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró va aprovar en 
data 02 de desembre de 2020 el Contracte Programa per al període 2021-2024. 
 
El Consell d’Administració de l’ EPEL Parc Tecnocampus Mataró va aprovar en data 19 de 
març de  2021 el Contracte Programa per al període 2021-2024. 
 
Queda pendent d’aprovació l’actualització del Contracte Programa pel Patronat de la 
Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.  
 
El contracte programa és un instrument jurídic, amb origen al dret comparat francès, que té 
com a finalitat assegurar el compliment per part d’una empresa pública de les seves finalitats 
d’interès públic, conferint-li autonomia per a la consecució de la resta d’objectius. Es tracta 
d’un contracte plurianual de renovació anual on s’estableixen les relacions recíproques entre 
una empresa pública i l’Administració de la qual depèn.  
 
A l’àmbit local de Mataró, el contracte-programa es defineix com un instrument jurídic i de 
planificació a través del qual s’instrumenten les relacions entre l’Ajuntament de Mataró i els 
ens dependents i que té com a finalitat concretar l’establiment d’un marc que ha de regular 
per una banda, els objectius, compromisos i programes a assolir durant el seu període de 
vigència; i de l’altra, les relacions tècniques, econòmiques i fiscalitzadores que es deriven de 
la gestió dels serveis que tenen encomanats. Amb caràcter general la definició la trobem a 
l’article 68 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, en els següents 
termes: “En los supuestos en que se estipulen Contratos-Programa con el Estado que den 
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lugar a regímenes especiales, tanto por las entidades a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 64 de esta Ley como por cualquier otra que reciban subvenciones de explotación y 
de capital u otra aportación de naturaleza distinta con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado (...)”.  
 
Tanmateix a l’article 59.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado referencia els contractes-programa 
com a instrument específic del control d’eficàcia de les entitats públiques empresarials: “El 
control del cumplimiento de los compromisos específicos que, en su caso, hubiere asumido 
la entidad pública en un convenio o contrato-programa(...)”.  
 
L’article 177 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimioni de les Administracions 
Públiques també estableix la figura del contracte programa com a instrument de les relacions 
entre l’Administració General de l’Estat i aquelles societats mercantils en les qui “sea 
necesario definir un escenario presupuestario, financiero y de actuación a medio plazo(...)”.  
Aquest article tot i no ser d’aplicació a les entitats locals és aclaridora en tant que el 
configura com un instrument financer i de planificació.  
 
D’altra banda, l’article 224 i 225.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals regulen la coordinació pressupostària, 
financera i comptabilitat i el programa d’actuació que han d’elaborar les societats mercantils 
de capital públic. Més concretament, el programa d’actuació, inversions i finançament s’ha 
d’elaborar en els termes dels apartats 2 i 3 de l’article 210 del mateix cos legal (que regula 
les especialitats dels organismes autònoms de caràcter econòmic). És a dir, un programa 
d’actuacions, inversions i finançament que respongui als objectius plurianuals, que en 
justifiquen l’existència. A més, aquest programa s’inclou com a annex al Pressupost General 
del Ple de la Corporació.  
 
Per tot això, i d’acord amb el que es preveu en les bases d’execució del pressupost de 2021, 
es proposa l’adopció dels següents acords al Ple municipal: 
 
Primer.- Aprovar l’actualització del contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró 

i Aigües de Mataró, S.A. (AMSA), relatiu als serveis de subministrament d’aigua potable, 
clavegueram i laboratori per al període 2021-2024, d’acord amb el text que s’acompanya 
com Annex I. 
 
Segon.- Aprovar l’actualització del contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró 

i Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. per al període 2021-2024, d’acord amb el text 
que s’acompanya com Annex II. 
 
Tercer.- Aprovar l’actualització del contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró 

i el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró per al període 2021-2024, d’acord amb el 
text que s’acompanya com Annex III. 
 
Cinquè.- Aprovar l’actualització del contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de 

Mataró i l’EPE Parc Tecnocampus Mataró-Maresme i la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme  per al període 2021-2024, d’acord amb el text que s’acompanya com Annex IV.  
 
Sisè.- Facultar al regidor/ alcalde delegat de Serveis Centrals, per a la signatura dels referits 

contractes. 
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Setè.- Notificar el present acord als interessats. 

 
 

 

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

que aquí se’ns presenta la descripció de tots els serveis que aniran prestant aquestes 

entitats. 

Simplement vull manifestar que ja ens hem posat a treballar en el marc de la Taula de 

Racionalització per avaluar tots els serveis que estem prestant des de l’Ajuntament, ja sigui 

directament o indirectament, a través d’aquestes entitats. 

Hem d’entendre que els pròxims contractes programa que haurem de signar seran 

substancialment diferents, atès que les necessitats de la ciutat hauran canviat. Crec que en 

aquest sentit podrem assolir consensos amb vostès.  

 

 

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

amb el que ha dit el Sr. Canela.  

El nostre grup, als diferents consells d’administració on s’han discutit i aprovat els respectius 

contractes programa, hem mantingut posicions diferents. En alguns, com en el cas de 

PUMSA, ens hi hem abstingut, i en el d’AMSA, en què el contracte programa porta 

incorporada la política de dividends, tampoc l’hem votat a favor. Finalment, en el cas del 

Mataró Audiovisual, em sembla que no hi ha aquest contracte programa.  

Ens hagués agradat votar-los punt per punt, però, si ho fem en bloc, ens hi abstindrem.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans  
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Abstencions: 10, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8) i 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).    

 

 

 
 

Servei d´Ingressos 
 
 

9  - APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI D'APARCAMENT ALS PÀRQUINGS 

MUNICIPALS. 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
Antecedents 

 
En data 22 de febrer de 2021 el cap d’Àrea de Mobilitat d’aquest Ajuntament i el coordinador 
de la mercantil de titularitat pública Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) van 
presentar la proposta de modificació dels preus públics per la prestació del servei 
d'aparcament als pàrquings municipals. 
 
Concretament, es proposa ampliar la modalitat d’abonaments mensuals incorporant la 
modalitat d’abonament per bicicletes en règim horari de 24 hores, així com s’amplia l’oferta 
comercial amb la creació de nous productes de vals d’estada per un temps limitat a 6 hores, 
8 hores, 10 hores i 12 hores i abonaments temporals contractats per un període determinat 
de dies (mínim 3 dies i màxim de 15 dies) als aparcaments de la plaça de les Tereses, de la 
plaça Granollers i del Parc Central-Recinte Firal. 
 
Els preus públics proposats són els següents: 
 

1. Abonaments temporals 
 

Destinat per a persones usuàries que tinguin la necessitat 
d’estacionar el seu vehicle per un curt període de dies (mínim 3 dies i 
màxim 15 dies) en règim de 24 hores sense necessitat de contractar 
un abonament mensual. 

 
I) Aparcament Plaça de les Tereses 
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DIES 

 
PREU ABONAMENT 

TEMPORAL 

3 22,15 € 

4 28,40 € 

5 34,10 € 

6 40,95 € 

7 45,83 € 

8 50,25 € 

9 51,60 € 

10 54,55 € 

11 57,05 € 

12 58,95 € 

13 63,85 € 
14 64,95 € 

15 69,55 € 

 
 

II) Aparcament Parc Central-Recinte Firal i Plaça Granollers 
 
 

 
DIES 

 
PREU ABONAMENT 

TEMPORAL 

3 11,50 € 

4 14,50€ 

5 18,15 € 

6 20,55 € 

7 24,00 € 

8 25,80 € 

9 29,05 € 

10 30,25 € 

11 33,25 € 

12 36,25 € 

13 36,65 € 
14 39,50 € 

15 42,30 € 

 

 
2. Vals d’estàncies de llarga durada. 
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Destinat a les persones usuàries que tenen la necessitat esporàdica 
durant la setmana d’estacionar el vehicle per un període de temps 
superior a tres hores. 

 
Els vals d’estades de llarga durada seran de 6 hores, 8 hores, 10 
hores i 12 hores, la quantitat mínima de venda serà de 5 unitats i el 
consum del val serà d’un únic ús. 

 
I) Aparcament Plaça de les Tereses 

 

VALS 

HORES 

PREU VAL QUANT. MIN PREU SENSE 

IVA 

6 6,25 € 5 31,25 € 

8 7,40 € 5 37,02 € 

10 8,10 € 5 40,50 € 

12 9,16 € 5 45,85 € 

 

   II) Aparcament Parc Central-Recinte Firal i Plaça Granollers 
 

 

VALS 

HORES 

PREU VAL QUANT. MIN PREU SENSE 

IVA 

6 5,58 € 5 27,95 € 

8 6,62 € 5 33,10 € 

10 7,24 € 5 36,20 € 

12 8,44 € 5 42,20 € 

 

 
3. Ús de places de pàrquing en regim d’abonament. 

 
Aparcament de la Plaça Granollers/Aparcament de Parc Central-Recinte Firal 
(P5/P6) 

 

Bicicleta (24h) 18,18 € / mes (IVA no inclòs) 
 
 
Fonaments de dret  
 

1.- L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) preveu la possibilitat que les entitats 
locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de 
la seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària 
per les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
2.- L'article 44 del TRLRHL assenyala que l'import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.  
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En el cas present, l’informe tècnic econòmic de data 12 de març de 2021 manifesta que 
l'import dels preus públics cobreix el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.  
 
3.- L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple.  
 
 
A la vista del que disposen els articles precedents, el regidor delegat d’Administració, Bon 
Govern i Mobilitat  PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS 
 

Primer.- Aprovar les modificacions dels preus públics per la prestació del servei 
d'aparcament als pàrquings municipals. 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a 
l’e-tauler municipal. 

 

 

 

 

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

majoria de pàrquings privats disposen d’aquesta flexibilitat de tarifes, la qual cosa els sembla 

molt bé. Per tant, votarem a favor que PUMSA també les pugui tenir i oferir, així com els 

packs que s’han posat en circulació per aparcar bicicletes. Ens sembla molt encertat. 

Tot i que als pàrquings de PUMSA també hi ha productes com ara avantatges per als 

comerços i descomptes en aparcaments, ens agradaria que aquest producte es promocionés 

molt més de cara als comerços, associacions comercials i clients, perquè en aquests 

moments el sector necessita més ajuda, sobretot ara que s’estan fent algunes obres que es 

podrien haver fet en altres moments i que perjudicarien menys la facturació de determinats 

tipus de comerços, per exemple, les terrasses de la plaça Santa Anna.  

 

 

 

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

Mobilitat, recorda que des de fa relativament poc, aprofitant els canvis tecnològics que s’han 

fet tant als pàrquings com als parquímetres, es disposa de noves eines principalment de 

comunicació de les polítiques tant dels aparcaments de PUMSA com de l’Ajuntament, a 

través dels displays de les màquines de parquímetre, que permeten mostrar aquest tipus de 
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publicitat, i també per mitjà de les pantalles que hem instal·lat als pàrquings. Per tant, 

aquesta campanya d’informació que demana el Sr. Teixidó la farem perquè tothom conegui 

aquests nous vals de llarga durada i per a bicicletes, etc.  

A banda d’això, els avanço que aviat presentarem propostes per ampliar i continuar amb les 

campanyes de bonificacions als pàrquings que hem posat en marxa per a la promoció del 

comerç en aquests moments de pandèmia. I, com a novetat, també estudiarem 

bonificacions als parquímetres. 

  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

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

Junts per Mataró (2). 

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

Abstencions: Cap.  

 

 

 

 

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

D'UNA LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, INSTADA 

PER BANKIA, SA. 

 

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 31 de gener de 2019 el senyor J.M.J.R., en representació de la mercantil 
BANKIA, SA, va presentar petició d’incoació de procediment de revisió d’actes nuls de ple 
dret, d’acord amb l’article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), 
respecte de la liquidació núm. 4139780, de quota 341,33 euros, de l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 28 de juliol 
de 2015, de la finca situada a l’avinguda XXXX, XX ESC X X X, de Mataró. 
 
La persona contribuent al·lega que la liquidació citada és nul·la de ple dret per incórrer en les 
causes de nul·litat de l’apartat 1), lletres a), f) i g) de l’article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària (LGT), així com per vulnerar l’article 47.2 de la Llei 39/2015, de 
1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).  
 
Manifesta que la present liquidació vulnera el principi de capacitat econòmica de l’article 31 de 
la Constitució, atès que es grava un increment de valor fictici. En el cas que ens ocupa 
assegura haver experimentat una pèrdua patrimonial per la transmissió de la finca. 
 
Invoca la sentència d’11 de maig de 2017 del Tribunal Constitucional (TC), la qual declara la 
inconstitucionalitat de diversos preceptes reguladors d’aquest impost, tan sols en la mesura 
que sotmetin a tributació situacions en les que no existia un increment de valor real. Entén que 
aquesta sentència ha desterrat de l’ordenament jurídic ex tunc els tres preceptes de la Llei 
d’hisendes locals afectats, de manera que l’esmentada liquidació és nul·la amb efectes 
retroactius, per falta de cobertura legal. 
 
2.- Per mitjà del decret 4783/2019, 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. 4139780, de quota 341,33 euros; així com es va atorgar a 
la persona interessada un termini de 15 dies, per tal que formulés les al·legacions i 
presentés els documents i justificacions que considerés escaients. 
 
3.- En data 17 de juny de 2019 el senyor J.M.J.R., en representació de la mercantil BANKIA, 
SA, va presentar un escrit en el qual al·lega que en data 11 de maig de 2017 el TC va dictar 
una sentència en què declara els articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL 
inconstitucionals i nuls, perquè en els casos en què no es produeix increment de valor del 
terreny, s’està sotmetent a tributació situacions de fet inexpressives de capacitat econòmica, 
contradient el principi de capacitat econòmica de l’article 31.1 de la Constitució Espanyola 
(CE). En la mesura que aquest Ajuntament ha aplicat aquests preceptes nuls en un cas en 
què no s’ha produït increment de valor, ha vulnerat els principis de capacitat econòmica, 
reserva de llei i d’igualtat davant de la llei. Aquesta situació també ha implicat la vulneració 
del dret a la tutela judicial efectiva de l’article 24 de la CE, ja que s’ha causat indefensió en 
no disposar la contribuent de mecanismes legals per a acreditar la inexistència de  
l’increment de valor del terreny. 
 
L’Ajuntament ha adquirit un dret (l’ingrés de la quota tributària) mancant de cobertura legal i 
per tant mancant dels requisits essencials per a la seva adquisició, tal com disposa la 
sentència núm. 374/2018, de 19 de setembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
d’Alacant. 
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També s’ha incorregut en el supòsit de la lletra g) de l’article 47 de la LPACAP, en la mesura 
que vulnera la CE, les lleis i el principi de reserva de llei, per haver estat la liquidació 
discutida emesa a l’empara d’una norma declarada inconstitucional amb efectes ex tunc. La 
sentència d’11 de maig de 2017 del TC no limita els seus efectes (és ex origine), afectant 
tots els casos en què no s’hagi emès sentència judicial ferma, en congruència amb l’article 
40.1 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal constitucional (LOTC). 
 
4.- Per mitjà del decret 9424, de data 27 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 2019/000005144 corresponent a la mercantil BANKIA, SA, d’inici de 
procediment de revisió d’actes nuls de ple dret de l’artic le 217 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, respecte la liquidació núm. 4139780, de quota 341,33 euros, 
de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la 
transmissió de data 28 de juliol de 2015, de la finca situada a l’avinguda Perú, 89 ESC 1 01 
02, de Mataró. 
 
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 28 de gener de 2021 dit òrgan va emetre el dictamen núm. 27/2021, en el qual informa 
desfavorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Mataró a instància de 

Bankia, 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, 
l’any 2015, d’una finca situada a l’avinguda del Perú.  

 
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.  
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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, així com  l’article 47.2 de la 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 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 la liquidació discutida vulnera 
aquests drets per haver estat emesa 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 la 
liquidació discutida ja hagués esdevingut ferma (18 d’agost de 2015). 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 la present liquidació núm. 4058344 (que esdevingué 
ferma en data de 18 d’agost de 2015), ens remetem a la resposta donada a l’apartat 
anterior, relativa als efectes de la sentència del TC, de manera que, havent estat emesa la 
liquidació d’acord amb uns preceptes plenament vigents en el moment de la meritació del 
fet imposable així com de la seva fermesa, no dona lloc a considerar que la liquidació fou 
emesa mancant-li 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 la quota tributària), mancant dels requisits essencials per a la seva adquisició. 
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- La lletra g) fa referència a qualsevol altre que estableixi expressament una disposició de 
rang legal. La contribuent no específica quin és aquest supòsit, de manera que dita 
al·legació no pot prosperar. 

 
- L’article 47.2 de la LPACAP disposa el següent: 
 

També són nul·les de ple dret les disposicions administratives que vulnerin la Constitució, 
les lleis o altres disposicions administratives de rang superior, les que regulin matèries 
reservades a la llei i les que estableixin la retroactivitat de disposicions sancionadores no 
favorables o restrictives de drets individuals. 

 
Respecte aquesta al·legació, cal esmentar que la disposició addicional primera de la LPACAP 
disposa el següent: 
 
1. Els procediments administratius regulats en lleis especials per raó de la matèria que no 
exigeixin algun dels tràmits que preveu aquesta Llei o regulin tràmits addicionals o diferents 
es regeixen, respecte a aquests, pel que disposen les lleis especials esmentades. 
 
2. Les actuacions i els procediments següents es regeixen per la seva normativa específica i 
supletòriament pel que disposa aquesta Llei:  

a)  Les actuacions i els procediments d’aplicació dels tributs en matèria tributària i 
duanera, així com la seva revisió en via administrativa. 

b) Les actuacions i els procediments de gestió, inspecció, liquidació, recaptació, 
impugnació i revisió en matèria de Seguretat Social i desocupació. 

c) Les actuacions i els procediments sancionadors en matèria tributària i duanera, en 
l’ordre social, en matèria de trànsit i seguretat viària i en matèria d’estrangeria.  

d) Les actuacions i els procediments en matèria d’estrangeria i asil.  
 
D’acord amb aquesta disposició l’article 47.2 de la LPACAP no és aplicable als procediments 
de revisió d’actes nuls de ple dret de naturalesa tributària, ja que es regeix per l’article 217 de 
la LGT i pel Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Desenvolupament de la LGT, en matèria de revisió en via administrativa. 
 
En darrer terme, cal fer esment al dictamen núm. 27/2021 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 
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ACORDS: 

 
Primer.- DENEGAR la petició de declaració de nul·litat de ple dret instada en data 31 de 
gener de 2019 pel senyor J.M.J.R., en representació de la mercantil BANKIA, SA, de la 
liquidació núm. 4139780, de quota 341,33 euros, de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 28 de juliol de 2015, de la 
finca situada a l’avinguda XXXX, XX ESC X X X, de Mataró. 
 
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). 

 

 

  

 

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

D'UNA LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, INSTADA 

PER V.V.LL.R. I C.C.A.- 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
Antecedents 

 
1.- En data 16 d’abril de 2019 el senyor V,V,LL,R. (NIF núm. XXXX) i la senyora C.C.A.(NIF 
núm. XXXX) van presentar reclamació de devolució de la liquidació de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 4252370, de quota 
3.219,92 euros, per la transmissió de data 29 de febrer de 2016, de la finca situada a la 
ronda XXXX, X ESC X X X, de Mataró. 

 
Les persones contribuents al·leguen que l’ingrés d’aquesta quota és indegut, ja que a 
l’empara de la sentència d’11 de maig de 2017 del Tribunal Constitucional i altres sentències 
judicials, en el present cas no s’ha produït el fet imposable de l’IIVTNU, en la mesura que el 
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preu de transmissió de la finca va ser infer ior al de l’adquisició. Aporten còpia de les 
escriptures d’adquisició i d’alienació de la finca, així com informe pericial relatiu al valor de 
mercat de la finca. 
 
2.- Per mitjà del decret 6789/2019, de 8 de novembre, del regidor delegat d’Administració, 
Bon Govern i Mobilitat, es va requerir les persones interessades per tal que, en el termini de 
10 dies, esmenés la seva sol·licitud i, en conseqüència, especifiqués en quina/es de les 
causes de nul·litat de ple dret de l’article 217.1 LGT fonamenta la seva petició d’inici de 
procediment de declaració de nul·litat de ple dret.  
 
En la mateixa resolució es va advertir les persones sol·licitants que, transcorregut el termini 
concedit sense que haguessin esmenat la seva petició, aquest Ajuntament inadmetria la 
seva sol·licitud i arxivaria el present expedient. 
 
3.- En data 18 de novembre de 2019 el contribuent va presentar un escrit en el qual exposa 
que el pis va ser venut per un preu inferior al de la seva adquisició, donant-se així un 
increment de valor fictici que vulnera els principis de capacitat econòmica, igualtat i 
progressivitat en el pagament dels impostos, consagrats a l’article 31 de la Constitució 
Espanyola, fet que suposa la lesió de dits principis constitucionals d’empara constitucional 
davant de l’Administració de Justícia. 
 
Les persones interessades invoquen la sentència d’11 de maig de 2017 del Tribunal 
Constitucional i la jurisprudència del Tribunal Suprem iniciada amb la seva sentència de 9 de 
juliol de 2018 i afegeixen que les escriptures d’adquisició i alienació evidencien el decrement 
de valor del terreny i que, en conclusió, el supòsit de nul·litat de ple dret en què incorre la 
liquidació discutida és el de la lletra a), relatiu als actes que lesionin els drets i les llibertats 
susceptibles d'empara constitucional. 
 
4.- Per mitjà del decret 9257/2019, de 22 de novembre, del regidor delegat d’Administració, 
Bon Govern i Mobilitat, 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) 4252370; així com es va atorgar a les persones interessades un 
termini de 15 dies, per tal que formulessin les al·legacions i presentessin els documents i 
justificacions que consideressin escaients. 
 
5.- En data 4 de desembre de 2019 les persones interessades van presentar un escrit en el 
qual exposen el següent: 
 

- La liquidació vulnera els principis constitucionals de capacitat econòmica, igualtat i 
progressivitat de l’article 31 de la Constitució. 
 

- No s’ha produït el fet imposable, ja que el preu de transmissió és inferior al de 
l’adquisició. 
 

- La sentència de data 11 de maig de 2017 del Tribunal Constitucional declara la 
inconstitucionalitat de diversos preceptes reguladors de l’IIVTNU continguts al text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
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- Considera que la causa de nul·litat de ple dret és la de la lletra a), relativa a actes que 
lesionin els drets i les llibertats susceptibles d'empara constitucional. 

 
6.- Per mitjà del decret 10369, de data 23 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 2019/000019128, 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 Tributàr ia, respecte la 
liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) 
núm. 4252370, de quota 3.219,92 euros, per la transmissió de data 29 de febrer de 2016, de 
la finca situada a la ronda XXXX, X ESC X X X, de Mataró. 
 
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 4 de febrer de 2021 dit òrgan va emetre el dictamen núm. 28/2021, en el qual informa 
desfavorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Mataró a instància 

del Sr. V.V.L.R. i la Sra. C.C.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, l’any 2016, d’una finca situada a la ronda XXXX. 

 
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. 
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II) Pel que fa a les suposades causes de nul·litat de ple dret, la persona contribuent invoca la 
lletra a) de l’article 217 de la LGT. 
 
Aquest Ajuntament considera que no s’incorre en l’esmentada causa perquè 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 del dret d’igualtat (article 14), la persona interessada 
considera que la liquidació discutida vulnera aquest dret per haver estat emesa en virtut 
d’uns preceptes declarats inconstitucionals. Per a contestar aquesta al·legació cal tenir 
present l’abast de  la sentència del TC. 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 la liquidació discutida ja hagués esdevingut ferma (10 de novembre de 2016). 
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. 
 
En darrer terme, cal fer esment al dictamen núm. 28/2021 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 16 d’abril 
de 2019 pel senyor V.V.LL.R. i per la senyora C.C.A., de la liquidació de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 4252370, de quota 
3.219,92 euros, per la transmissió de data 29 de febrer de 2016, de la finca situada a la 
ronda XXXX, X ESC X X X, de Mataró. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades i a la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

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

D'UNA LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, INSTADA 

PER J.A.R.C.-  

  

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
Antecedents 

 
1.- En data 1 de juny de 2017 el senyor J.A.R.C. (NIF núm. XXXX) va presentar en aquest 
Ajuntament un escrit que ha de ser considerat RECURS DE REPOSICIÓ, contra la liquidació 
de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 
4127622, de quota 1.017,15 euros, per la transmissió de la finca situada al carrer XXXX, 83 
ESC X X X, de Mataró, de data 21 de juliol de 2015 (expedient GT 772/2017). 
 
2.- El recurrent 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 diuen que aquest tribut és inconstitucional només en els casos 
que gravin un increment de valor inexistent. 
 
3.- Per mitjà del decret 6323/2017, de 5 de juliol, del regidor delegat de Serveis Centrals, es 
va inadmetre a tràmit el recurs de reposició formulat pel contribuent, tot argumentant que la 
liquidació discutida era ferma i dit recurs havia estat presentat amb posterioritat, de manera 
que era inadmissible a tràmit. 
 
4.- En data 26 de juliol de 2017 el contribuent va formular al·legacions contra el decret 
6323/2017, de 5 de juliol, del regidor delegat de Serveis Centrals, les quals van ser 
desestimades pel decret 8359/2017, de 21 de setembre, resolució que confirma la declaració 
d’inadmissibilitat del recurs. 
 
5.- El contribuent va impugnar aquest decret en via contenciosa administrativa i així, en data 
2 d’abril de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona va dictar sentència 
en virtut de la qual va estimar el recurs contenciós administratiu núm. 431/2017-F. 
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La sentència és desfavorable als interessos municipals, en la mesura que declara nul el 
decret en virtut del qual es va inadmetre a tràmit el recurs de reposició formulat pel 
contribuent contra la liquidació esmentada. L’òrgan jurisdiccional motiva que en el present 
cas la liquidació discutida és ferma i per tant el recurs de reposició era improcedent. En la 
mesura que el contribuent sol·licitava la nul·litat de la liquidació, l’Ajuntament havia d’incoar  
procediment de revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret, regulat a l’article 217 de la Llei general 
tributària. En conseqüència, el Jutjat anul·la el decret impugnat i ordena la retroacció de les 
actuacions, de tal manera que l’Ajuntament admeti a tràmit la petició del contribuent i disposi 
la tramitació de l’expedient, d’acord amb les actuacions especificades a l’article 217.4 de la 
Llei general tributària. 
 
6.- En data 6 de maig de 2019 la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va disposar 
donar compliment a la sentència esmentada i, en conseqüència, admetre a tràmit la 
sol·licitud presentada en data 1 de juny de 2017 d’inici de procediment de revisió d’actes 
nuls de ple dret de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 4127622, de quota 1.017,15 euros (expedient GT 
772/2017). 
 
7.- Per mitjà del decret 9027/2019, de 15 de novembre, del regidor delegat d’Administració, 
Bon Govern i Mobilitat, es va 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. 4127622, així com es va atorgar al senyor J.A.R.C. un 
termini de 15 dies, per tal que formulés les al·legacions i presentés els documents i 
justificacions que considerés escaients. 
 
8.- En data 3 de desembre de 2019, el contribuent va presentar un escrit d’al·legacions en el 
qual reitera la inexistència d’increment de valor del terreny arran de la transmissió. Invoca la 
sentència dictada pel Tribunal Constitucional en data 11 de maig de 2017 que declara la 
inconstitucionalitat d’aquest tribut només en els casos que gravin un increment de valor 
inexistent. També esmenta la sentència de 9 de juliol de 2018 del Tribunal Suprem, que 
permet a les persones contribuents acreditar la inexistència d’increment de valor. 
 
9.- Per mitjà del decret 10200, de data 19 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 2019/000020085, 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. 4127622, de quota 1.017,15 euros, per la transmissió de la finca situada al carrer 
XXXXX, X ESC X X X, de Mataró, de data 21 de juliol de 2015. 
 
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 4 de febrer de 2021 dit òrgan va emetre el dictamen núm. 29/2021, en el qual informa 
desfavorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Mataró a instància 

del Sr. J.A.R.C. 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, 
l’any 2015, d’una finca situada al carrerde la XXXX. 
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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 no 
invoca cap de les causes regulades per l’article 217.1 de la LGT. 
 
En darrer terme, cal fer esment al dictamen núm. 29/2021 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: 
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Primer.- DENEGAR la petició de declaració de nul·litat de ple dret instada en data 1 de juny 
de 2017 pel senyor J.A.R.C., de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 4127622, de quota 1.017,15 euros, per la 
transmissió de la finca situada al carrer XXXX, XX ESC X X X, de Mataró, de data 21 de juliol 
de 2015. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada i a la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

13  - DENEGACIÓ DE LA PETICIÓ DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT 

DE PLE DRET INSTADA PER BANKIA, SA, CONTRA UNA 

LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
Antecedents 

 
1.- En data de 18 d’abril de 2018 el senyor J.M.J.R., en representació de la mercantil 
BANKIA, SA, va presentar un escrit en el qual sol·licitava l’inici del procediment de revisió 
d’actes nuls de ple dret de la liquidació núm. 4154588, de quota 42,57 euros, de l’impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió 
de data 3 de desembre de 2015, de la finca situada a la ronda dels XXXX, XX ESC X -X X, 
de Mataró. 
 
La persona contribuent al·lega que la liquidació citada és nul·la de ple dret per incórrer en les 
causes de nul·litat de l’apartat 1), lletres a), f) i g) de l’article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, així com per vulnerar l’article 47.2 de la Llei 39/2015, de 1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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Manifesta que la present liquidació vulnera el principi de capacitat econòmica de l’article 31 de 
la Constitució, atès que es grava un increment de valor fictici. En el cas que ens ocupa 
assegura haver experimentat una pèrdua patrimonial per la transmissió de la finca. 
 
Invoca la sentència d’11 de maig de 2017 del Tribunal Constitucional, la qual declara la 
inconstitucionalitat de diversos preceptes reguladors d’aquest impost, tan sols en la mesura 
que sotmetin a tributació situacions en les que no existia un increment de valor real. Entén que 
aquesta sentència ha desterrat de l’Ordenament Jurídic ex tunc els tres preceptes de la Llei 
d’Hisendes Locals afectats, de manera que l’esmentada liquidació és nul·la amb efectes 
retroactius, per falta de cobertura legal. 
 
2.- Per mitjà del decret 4854/2019, de 13 de juny, del regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, es va resoldre iniciar el procediment de revis ió 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. 4154588, de quota 42,57 euros; així com es va atorgar a la 
persona interessada un termini de 15 dies, per tal que formulés les al·legacions i presentés 
els documents i justificacions que considerés escaients. 
 
3.- En data 29 de juliol de 2019 el senyor J.M.J.R., en representació de la mercantil BANKIA, 
SA, va presentar un escrit en el qual al·lega el següent:  
 

I) En data 11 de maig de 2017 del TC va dictar una sentència en què declara els 
articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL inconstitucionals i nuls, perquè en els 
casos en què no es produeix increment de valor del terreny, s’està sotmetent a 
tributació situacions de fet inexpressives de capacitat econòmica, contradient el 
principi de capacitat econòmica de l’article 31.1 de la Constitució Espanyola (CE). En 
la mesura que aquest Ajuntament ha aplicat aquests preceptes nuls en un cas en què 
no s’ha produït increment de valor, ha vulnerat els principis de capacitat econòmica, 
reserva de llei i d’igualtat davant de la llei. Aquesta situació també ha implicat la 
vulneració del dret a la tutela judicial efectiva de l’article 24 de la CE, ja que s’ha 
causat indefensió en no disposar la contribuent de mecanismes legals per a acreditar 
la inexistència de l’increment de valor del terreny.  

 
II) L’Ajuntament ha adquirit un dret (l’ingrés de la quota tributària) mancant de 
cobertura legal i per tant mancant dels requisits essencials per a la seva adquisició, 
tal com disposa la sentència núm. 374/2018, de 19 de setembre, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 d’Alacant. 

 
III) També s’ha incorregut en el supòsit de la lletra g) de l’article 47 de la LPACAP, en 
la mesura que vulnera la CE, les lleis i el principi de reserva de llei, per haver estat la 
liquidació discutida emesa a l’empara d’una norma declarada inconstitucional amb 
efectes ex tunc. La sentència d’11 de maig de 2017 del TC no limita els seus efectes 
(és ex origine), afectant tots els casos en què no s’hagi emès sentència judicial ferma, 
en congruència amb l’article 40.1 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del 
Tribunal constitucional (LOTC). 

 
4.- Per mitjà del decret 9912, de data 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 
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l’expedient G-TM 2019/000025374, 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. 4154588, de quota 42,57 euros, de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 3 de desembre de 2015, de la finca 
situada a la ronda dels XXXX, X ESC X -X X, de Mataró. 
 
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 4 de febrer de 2021 dit òrgan va emetre el dictamen núm. 30/2021, en el qual informa 
desfavorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Mataró a instància de 

Bankia, 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, 
l’any 2015, d’una finca situada a la ronda dels XXXX. 

 
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, així com  l’article 47.2 de la LPACAP.  
 
Aquest Ajuntament considera que no s’incorre en cap de les esmentades causes pels 
següents motius: 
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- 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 la liquidació discutida vulnera 
aquests drets per haver estat emesa 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 la 
liquidació discutida ja hagués esdevingut ferma (23 de desembre de 2015). 
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 la present liquidació núm. 4139780 (que esdevingué 
ferma en data 23 de desembre de 2015), ens remetem a la resposta donada a l’apartat 
anterior, relativa als efectes de la sentència del TC, de manera que, havent estat emesa la 
liquidació d’acord amb uns preceptes plenament vigents en el moment de la meritació del 
fet imposable així com de la seva fermesa, no dona lloc a considerar que la liquidació fou 
emesa mancant-li 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 la quota tributària), 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 no específica quin és aquest supòsit, de manera que dita 
al·legació no pot prosperar. 

 
- L’article 47.2 de la LPACAP disposa el següent: 
 

També són nul·les de ple dret les disposicions administratives que vulnerin la Constitució, 
les lleis o altres disposicions administratives de rang superior, les que regulin matèries 
reservades a la llei i les que estableixin la retroactivitat de disposicions sancionadores no 
favorables o restrictives de drets individuals. 

 
Respecte aquesta al·legació, cal esmentar que la disposició addicional primera de la LPACAP 
disposa el següent: 
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1. Els procediments administratius regulats en lleis especials per raó de la matèria que no 
exigeixin algun dels tràmits que preveu aquesta Llei o regulin tràmits addicionals o diferents 
es regeixen, respecte a aquests, pel que disposen les lleis especials esmentades. 
 
2. Les actuacions i els procediments següents es regeixen per la seva normativa específica i 
supletòriament pel que disposa aquesta Llei:  

a)  Les actuacions i els procediments d’aplicació dels tributs en matèria tributària  i 
duanera, així com la seva revisió en via administrativa. 

b) Les actuacions i els procediments de gestió, inspecció, liquidació, recaptació, 
impugnació i revisió en matèria de Seguretat Social i desocupació. 

c) Les actuacions i els procediments sancionadors en matèria tributària i duanera, en 
l’ordre social, en matèria de trànsit i seguretat viària i en matèria d’estrangeria.  

d) Les actuacions i els procediments en matèria d’estrangeria i asil.  
 
En darrer terme, cal fer esment al dictamen núm. 29/2021 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 18 d’abril 
de 2018 pel senyor J.M.J.R., en representació de la mercantil BANKIA, SA, de la liquidació 
de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 
4154588, de quota 42,57 euros, per la transmissió de data 3 de desembre de 2015, de la 
finca situada a la ronda dels XXXX, X ESC X -X X, de Mataró. 
 
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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CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

 
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
 

 

14 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL SEGONA 

DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ SECTOR VALLVERIC. 

 

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

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
El servei tècnic municipal ha redactat el projecte de Modificació puntual segona del Pla 
general d’ordenació sector Vallveric, amb la finalitat d’ajustar-se a la Sentència núm. 353 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 2 de maig de 2008, dictada en qüestió 
d’il·legalitat núm. 608/2007, que va ser plantejat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona en Interlocutòria de 14 de desembre de 2007 (recurs núm. 9/2005), que tenia 
per objecte la Modificació puntual del Pla general d’ordenació (MPG) i la Modificació del Pla 
Parcial (MPP), ambdós del sector Vallveric. 
 
El TSJC en aquesta Sentència va estimar la qüestió d’il·legalitat per vulneració del 
repartiment equitatiu de beneficis i càrregues entre els propietaris del mateix polígon 
d’actuació, i va resoldre: 
 

 “Estimar la cuestión de ilegalidad planteada contra la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Mataró, en el ámbito del sector Vallveric, aprobada 
definitivamente mediante resolución dictada el 25 de julio de 2003 por el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, y contra la modificación puntual del Plan Parcial de 
Vallveric, aprobada definitivamente mediante resolución de 11 de junio de 2003 de la  
Comissió Territorial de Urbanisme de Barcelona, declarando la nulidad del artículo 
177.4.d) de las Normas Urbanísticas y de la Memoria, el punto 2.1, el último párrafo del 
punto 5 y los dos últimos párrafos del punto 7, de la primera, y de la Memoria en los dos 
últimos párrafos del punto  0.4, el sexto párrafo de la página 9 y los tres últimos párrafos 
del punto 2.4.2, de la segunda.” 

 
L’article 177.4.d) anul·lat de les Normes Urbanístiques de la MPG, disposava:  
 

“d. Aquelles parcel·les on s’ha augmentat la densitat d’habitatges i que per tant tenen un 
increment de la valoració respecte el planejament aprovat, hauran d’assumir una 
càrrega urbanística pel pagament dels nous sistemes generals, que vindrà justificada en 
un estudi econòmic que s’incorpora en aquest document.” 
 



 53 

La resta de paràgrafs anul·lats de les Memòries de la MPG i de la MPP, estaven relacionats 
amb aquest l’apartat normatiu anul·lat. 
 
L’increment de densitat pretenia ajustar-se a les condicions del mercat en el moment que 
s’estava executant el sector i, prioritzar les parcel·les bifamiliars i trifamiliars, enlloc de 
vivendes aÏllades que no tenien tanta demanda, i a la qual cosa no s’oposa la Sentència.  
 
En aquest temps s’han aprovat diversos documents de gestió urbanística que per diferents 
motius han estat anul·lats judicialment en sentències fermes. Arran de tot això, el 
desenvolupament urbanístic del sector ha quedat incomplet amb obres d’urbanització per 
executar. 
 
La proposta de la modificació té per objectius principals:  
 
a) Restaurar el planejament en la part anul·lada per la sentència. 
b) Fixar quines son les obres de connexió necessàries a càrrec al sector i alliberar 

l’obligació de participar econòmicament en d’altres obres que no es consideren ja 
oportunes. 

c) Permetre el desenvolupament del planejament i la seva gestió.  
 
La revisió de les obres de connexió necessàries, requereix petits ajustos en el planejament, 
la majoria dins el sector que són objecte de modificació del Pla parcial, tramitat 
simultàniament, però algunes adaptacions en sòl urbà fora del sector s’estableixen 
directament en la modificació proposada. 
 
Les opcions adoptades són les següents: 
 
1. Connectar el sector amb la ciutat pel c. Energia del polígon Mata–Rocafonda, per sota 

l’autopista. Calen algunes adaptacions del sòl qualificat de sistema (V i C), de dins i fora 
del sector per adequar els límits de la qualificació al traçat concret del vial, d’acord al 
projecte d’obres de que ja es disposa, aprovat definitivament en data 14 de juny de 2012.  
 

2. Ajustar els límits del sector de Pla Parcial per incloure el tram de vial que travessa 
l’autopista per sota aquesta via ràpida i fins el polígon Mata-Rocafonda.  

 
3. Excloure la connexió amb el Camí dels contrabandistes com a càrrega del sector, cosa 

que redueix el domini públic a l’extrem nord però queda compensat per l’increment de 
superfície de domini públic del tram que travessar per sota l’autopista.  

 
4. Descartar l’obra de connexió pel marge dret de la riera de Valldeix, amb la construcció 

d’un pont i que suposa la conversió d’una petita franja de sòl de sistema viari a sistema 
d’espais lliures.  

 
5. Mantenir com a càrrega imputable al sector:  a) les obres executades de la 2a calçada de 

la rda. Vallveric, i b) el nou vial de connexió del pel marge esquerra de la Riera de 
Valldeix amb el carrer de l’Energia del polígon industrial Mata-Rocafonda, fins el límit del 
sector. 
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6. Actualitzar els límits del sistema viari al sud est de l’àmbit, d’acord amb el traçat real del 
vial d’accés a l’autopista del Maresme des de la BV-5031 realitzat per la Generalitat amb 
posterioritat a l’aprovació definitiva de l’anterior PP-24a.I. 

 
7. Assumir l’Ajuntament de Mataró les obres d’urbanització fora del sector, així com 

l’adquisició o expropiació en actuació aïllada d’una porció de sòl situada al c. Energia 54, 
necessària per al desenvolupament del vial. Aquesta actuació ja estava prevista al 
projecte d’obres aprovat l’any 2012. 

 
De l’article 177 de les Normes Urbanístiques, es modifica l’apartat 4.b) relatiu a les obres 
d’urbanització a càrrec del sector, s’exclou l’aparta 4.d) anul·lat per Sentència i és manté la 
resta del redactat.  
 
Continuen igual la densitat bruta del sector residencial en 16,3 hab/Ha i els paràmetres 
d’ocupació i alçada reguladora màxima de la zona d’indústria-terciari aïllada (clau 2d), sense 
més edificabilitat, que flexibilitza la implantació d’activitats econòmiques. 
 
Amb això es conserven totes les finques de titularitat privada, els ajustos únicament afecten 
al sòl de domini públic, sense afectar els estàndards urbanístics mínims de cessió, i 
s’aconsegueix l’equitativa distribució de beneficis i càrregues. 
 
Vist l’informe jurídic; els articles 24, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme; l’article 23 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 segona del Pla general d’ordenació 

sector Vallveric, redactada pel servei tècnic municipal. 
 

Segon.- 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 munic ipal. 
  
Tercer.- 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. 

 
Quart.- 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.  
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró,  

manifesta que el seu grup està d’acord amb els treballs i el planejament que s’ha fet de tot el 

sector. Creiem que és encertat i que respon a les necessitats del context que envolta tot el 

sector, tant pel sud, a Mata-Rocafonda, com per la banda dels Tres Turons amb Camí dels 

Contrabandistes i Riera de Valldeix, i simplement posar una mica en dubte la possible 

execució del planejament pel que fa a la connexió per la dreta de la Riera de Valldeix, com ja 

vam comentar a la comissió informativa. Serà necessari que tant per al sector de Vallverich 

com per al dels polígons Mata-Rocafonda es facin polítiques actives per reactivar aquests 

àmbits en favor d’una reurbanització que es fa molt necessària.  

 

 

 

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

és un planejament realista i encertat, que corregeix la situació que s’havia generat, però que, 

en termes de posada en marxa i d’execució, estaran a l’expectativa per veure com es 

desenvolupa.  

El nostre vot en aquest punt serà favorable.  

 

 

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

Comerç, recorda que ara mateix s’està en procés de resoldre unes sentències que van 

anul·lar el planejament. És important que duguem a terme aquest desenvolupament, 

sobretot tenint en compte que són unes zones properes al barri de Rocafonda i on tenim 

situat aquest polígon industrial. La millora de la connectivitat dins d’aquesta estratègia 

global d’urbanisme afavoriran la inversió i l’activitat econòmica en aquest àmbit.  

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

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

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

Junts per Mataró (2).  

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

Abstencions: Cap. 

 

 

 

15  - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE MILLORA URBANA 

DE REORDENACIÓ VOLUMÈTRICA CONJUNT UNITARI 1E6 DE LA 

CIUTAT JARDÍ. 

 

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

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
La Junta de Govern Local, el 9 de novembre de 2020, va aprovar inicialment el Pla de millora 
urbana de reordenació volumètrica conjunt unitari 1e6 de la Ciutat Jardí, redactat pel servei 
tècnic municipal, i va suspendre en tot l’àmbit de la modificació, pel termini màxim de dos 
any, la tramitació de plans urbanístics derivats, projectes de gestió i urbanització, i de 
l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, que afectin a la façana o volumetria de les edificacions, a excepció de les 
previstes a l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
El Pla millora urbana ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant 
publicació al BOPB de 17 de novembre de 2020, al diari El Periódico de 12 de novembre de 
2020, al tauler d’edictes electrònic i a la web municipal.  
 
No hi organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, que hagin d’emetre 
l’informe previst a l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Les persones afectades per l’actuació han estat notificades individualment, i en el cas de les 
notificacions infructuoses han estat notificades mitjançant publicació al BOE de 14 de 
desembre de 2020 i de 8 de febrer de 2021. 
 
En tràmit d’informació pública s’ha presentat una al·legació de Jaume Dalmau Cardona, en 
nom de Bernat Saget Pèlach i Mireia Caldés Viñals, en que sol·licita:  
 
1) La rectificació del llistat de finques on consti l’agrupació de les parcel·les de la ctra. de 

Mata 3 i del c. Sant Antoni M. Claret 22, aquest última adquirida expressament per a 
poder complir la parcel·la mínima i poder construir un nou habitatge.  
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2) Poder demolir la façana original i la seva reconstrucció amb materials actuals i les 
condicions d’aïllament que li són exigibles en aplicació de normatives, amb manteniment 
dels mateixos paràmetres estètics i geomètrics actuals, menys el seu gruix total, que pot 
ser menor amb millors prestacions ambientals. 

3) Considerar la singularitat de la construcció auxiliar existent al fons del pati de 48 m2, amb 
més de sis anys d’antiguitat demostrada. La seva situació en cantonada fa que l’accés 
sigui singular i de difícil compliment els paràmetres establerts al PGO i la seva adaptació 
als paràmetres estètics proposats. 

4) Modificar l’edificabilitat de la parcel·la resultant per poder realitzar la construcció en 
façana a la ctra. de Mata 3, d’acord amb les premisses establertes i mantenir la 
construcció auxiliar consolidada.  

 
Les anteriors al·legacions es resolen de la forma següent:  
 
- L’al·legació 1, s’estima i es rectifica el plànol de l’estructura de la propietat.  
 
- L’al·legació 2, s’estima en part. L’objectiu principal del document del Pla de millora 

urbana és fer compatibles el manteniment de les característiques del conjunt unitari 1e6, 
l’aplicació de les condicions de l’edificació establertes pel Pla general i la protecció del 
conjunt d’interès tipològic, ambiental i compositiu establerta pel Pla especial del 
patrimoni. És per aquest motiu que es proposa el manteniment de la façana principal de 
les edificacions de planta baixa originàries del conjunt unitari  a modus de nou sòcol per 
a  tot el conjunt, que es manté com a  referència al projecte inicial d’edificació perimetral 
de la Ciutat Jardí. 

 
Aquesta opció contribueix també a la reducció de la petjada mediambiental del processos 
constructius a la ciutat mitjançant la reducció de residus. 
 
No obstant això i atenent als casos excepcionals, quan l’aixecament de les plantes pis 
sigui tècnicament incompatible amb el manteniment de la façana de la planta baixa 
original, s’admetrà l’enderroc de la mateixa previ presentació d’informe tècnic signat de 
patologies i/o defectes estructurals, amb justificació d’impossibilitat tècnica de resolució, 
reportatge fotogràfic general i de detall de la façana originària i aixecament acotat al 
detall que permetin la seva reconstrucció fidedigna sense cap mena de simplificació. 

 
- Les al·legacions 3 i 4, s’estimen en part. L’edificació existent tot i tenir més de sis anys 

d’antiguitat no pot tenir la consideració de singular ja que respon només a les necessitats 
edificatòries dels seus propietaris en determinat moment, comporta una alteració del 
model original del tancament posterior dels patis d’illa sense suposar un valor afegit al 
conjunt i malmet  les seves característiques materials i compositives originàries. 

 
Aquest, per tant, no pot ser motiu per incrementar l’edificabilitat d’aquesta parcel·la, cosa 
que alteraria el paràmetres bàsics establerts pel Pla General i suposaria una greu 
discriminació respecte la resta de parcel·les del conjunt unitari.  
 
No obstant això i només per tal de resoldre el problema d’aparcament en aquesta zona 
es modifica la clau d’ocupació parcial % dels patis d’illa de les parcel·les amb façana a 
dos carrers, establint una clau de pati d’illa amb ocupació parcial i ordenació especial per 
la Ciutat jardí (clau %e1) on s’admetrà una ocupació parcial del pati d’illa superior al 20% 
i sense el límit dels 3mts de fondària, sempre i quan la construcció es destini 



 58 

exclusivament a garatge, no s’excedeixi l’edificabilitat màxima de la parcel·la i es 
respectin el paràmetres reguladors establerts per la façana a carrer. 
 
Aquest augment de l’edificabilitat complementària admesa al pati d’illa anirà en detriment 
de l’edificabilitat admesa a l’edificació principal, per la qual cosa es permetrà que la 
planta segona de l’edificació principal no s’edifiqui en la seva totalitat, segons condicions 
que establirà el mateix Pla de millora urbana i que permetrà la compensació 
d’edificabilitat en el conjunt de la parcel·la.  

 
En el període d’exposició públic han estat ateses un total de sis consultes sobres aspectes 
concrets del document, les quals han motivat els canvis i puntualitzacions següents: 
 
1. Admissió excepcional de l’enderroc de la façana de la planta baixa original només en els 

casos que l’aixecament de les plantes pis sigui tècnicament incompatible amb el seu 
manteniment, prèvia presentació d’informe tècnic signat de patologies i/o defectes 
estructurals amb justificació d’impossibilitat tècnica de resolució, reportatge fotogràfic 
general i de detall de la façana originària i aixecament acotat al detall que permetin la 
seva reconstrucció fidedigna sense cap mena de simplificació.  

2. Admissió d’una terrassa no coberta a la façana a pati de la segona planta pis. La seva 
superfície serà com a màxim fins la meitat de la fondària edificable de l’edificació. La 
resta de la coberta de la planta segona serà inclinada segons model establert. Quan la 
parcel·la faci cantonada, l’aparició d’aquesta possible terrassa no suposarà cap 
modificació de la façana lateral proposada per aquest Pla de Millora Urbana.  

3. Regulació compositiva de les façanes laterals amb pati posterior de parcel·la amb 
fondària edificable menor a 3mts per tal d’incorporar una porta de garatge.  

4. Admissió del color gris plata anoditzat per les noves fusteries i persianes de façana de 
les plantes pis i garatges, a  més a més del color blanc estipulat. 

5. Ampliació a 50cm l’endarreriment del pla de tancament on se situen les fusteries de les 
plantes pis (cantell del forjat) respecte el pla de façana de la planta baixa per facilitar 
desguassos i col·locació de persianes corredisses.  

6. Admissió en la façana de les plantes pis de l’agrupació màxima de dos mòduls 
d’obertures sempre i quan al lateral de les mateixes es reservi l’espai necessari per 
ubicar-hi les corresponents persianes corredisses.  

7. Definició de les característiques dels llistons de les persianes corredisses. 
8. Prohibició de l’agrupació de parcel·les originàries per evitar distorsions en el model del 

conjunt unitari a mantenir. 
9. Introducció d’una clau específica %e1 d’ocupació del pati d’illa que permeti a les 

parcel·les amb façana a dos carrers una ocupació parcial amb ordenació específica 
destinada exclusivament a l’aparició de garatge, sense excedir l’edificabilitat màxima de 
la parcel·la. 

10. Introducció de puntualitzacions de com aplicar els criteris establerts pel conjunt unitari al 
cas particular de la única parcel·la doble del conjunt situada a l’Avinguda d’Amèrica 70-
72. 

11. Introducció de pautes normatives per a regular el pas de les infraestructures de serveis i 
instal·lacions al conjunt unitari. 

12. Rectificació del plànol I.4 Estructura de la propietat, pel que fa referència a la parcel.la 
situada a la Carretera de Mata, 3. 
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Els canvis introduïts en el document tècnic desprès de la informació pública no tenen 
caràcter de substancials, d’acord amb l’article 112.4 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
Vist l’informe jurídic; l’article 80 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme; l’article 112 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei d'urbanisme, i els articles 52 i 114.3.k del Text refós de la Llei Municipal i de règim local 
de Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament, si s’escau, l’adopció dels següents  ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana de reordenació volumètrica 

conjunt unitari 1e6 de la Ciutat Jardí, redactat pel servei tècnic municipal.  
 

Segon.- Resoldre les al·legacions formulades en tràmit d’informació pública en el sentit 
indicat en la part expositiva d’aquest acord. 
  
Tercer.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona 

per a la seva aprovació definitiva, el document tècnic i còpia de l’expedient administratiu.  
 

Quart.- 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, anuncia 

el seu vot favorable a aquesta aprovació inicial, sobretot perquè totes les actuacions que es 

facin al municipi per preservar la singularitat urbanística d’aquest barri van ben encaminades  

(incloses les façanes de l’Avinguda Amèrica o de la Carretera de Mata).  

També trobem molt encertat, en relació amb la part tècnica, que s’hagi acceptat l’al·legació 

que estableix que, quan l’aixecament de les plantes sigui incompatible amb el manteniment 

de la façana de la planta baixa, se’n permeti l’enderroc. 

Hi estem a favor. 

 

 

 

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

també hi votaran a favor. Tots els temes de caire tècnic que s’hi han incorporat ens semblen 

molt raonables i pensem que aquest planejament ordena d’una forma correcta i necessària 

tot aquell àmbit de la ciutat. 

Per tant, hi votarem a favor.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

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

Junts per Mataró (2).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans 

 

 

 

16 - APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL NOU PLA DE MILLORA 

URBANA PMU 05 ÀMBIT ILLA 1A TORRE BARCELÓ. 

 

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

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
L’1 de febrer de 2021, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona 
aprova definitivament el Pla de millora urbana PMU-05 àmbit illa 1a - Torre Barceló, 
promogut i tramès per l’Ajuntament, suspenent la publicació al DOGC i consegüent 
executivitat fins que es presenti un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
 

1.1 Cal excloure, dels apartats 6.3 dels articles 13 i 14 de la normativa, que “L’espai per 
les instal·lacions situat sota vas de la piscina i solàrium que s’indica al plànol O.4c, 
[...], no computarà edificabilitat”. 

 
 1.2 Cal regular, d’acord a la normativa del PGO vigent, que els cossos sortints tancats i 

semitancats computen a efectes del coeficient d’edificabilitat.  
 
1.3 Es recomana revisar l’alçada màxima de la torre Barceló i ajustar-la, en la mesura del 

possible, als 80 m d’alçada orientativa del planejament vigent.  
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El servei tècnic municipal ha redactat el Text refós en compliment de les prescripcions, amb 
els canvis següents: 
 
1. Eliminació en els apartats 6.3, relatius a les plantes pis, dels articles 13 i 14 de la 

normativa, la frase següent: 
 
“L’espai per les instal·lacions situat sota vas de la piscina i solarium que s’indiquen al 
plànol O.4c, si no reuneix les característiques d’espai habitable per tenir una alçada lliure 
entre forjats menor de 2,5 metres, no computarà edificabilitat.” 
 
 

2. Modificació del redactat de l’apartat 6.3, relatiu als cossos sortints, de l’article 14 de les 
normes, i justificació de no infracció de la normativa del PGO vigent en relació als cossos 
tancats i semitancats i el còmput d’edificabilitat, pels motius següents: 
 
a) Enlloc preveu que els cossos tancats no computin edificabilitat.  

 
b) Les terrasses tenen consideració de cossos oberts, si bé no són continues, no 

apareixen elements sobreposats fixes o mòbils. Es tracta d’una façana retranquejada 
de geometries ortogonals que s’adapta al gàlib permès, aquests retranquejos 
estableixen el ritme de la façana i confereixen una imatge fragmentada. Per evitar 
altres interpretacions la normativa del PMU es va establir que els cossos semitancats 
en aquesta subzona no computen edificabilitat.  
 

c) Manté el mateix criteri establert en el planejament derivat de la Ronda Barceló,del 
PMU-01d Rda. Barceló-Illa Fàbregas o Caralt i del vigent PMU-05 Torre Barceló. 

 
a) Per evitar interpretacions diferents, es modifica el redactat de l’apartat 6.3, relatiu als 

cossos sortints, de l’article 14 de les normes, que queda de la forma següent: 
 
“S’admeten cossos sortints a totes les façanes de les plantes pis, que no podran 
superar el gàlib màxim de cossos sortints definits als plànols d’ordenació O.4a i O.4b.  
L’amplada màxima dels cossos sortints, a partir del pla de façana definitiu, serà de 
1,80 metres.  
Totes les terrasses del projecte, d’acord al avanç projecte de l’Annex al PMU, seran 
vols a partir de la façana lineal o retranquejada, que tindran la consideració de cossos 
sortints oberts.  
Totes les terrasses s’utilitzaran únicament com espais exteriors i s’inscriuran com a 
tals en l’acord de la llicència urbanística, tal com s’estableix a l’art. 107.10 de les NU 
vigents.”  
 

3. Justificació de l’alçada de la torre pels motius següents: 
 

a) La torre és més esvelta i guanya en proporció a la projectada en el planejament 
vigent. 
 

b) Les determinacions tècniques actuals per un edifici d’aquestes característiques 
requereix per temes constructius (estructura, cel ras per instal·lacions) i per temes de 
protecció contra incendis (gruix de forjat més gran i xarxa de ruixadors) de gruixos 
que motiven unes alçades entre plantes superiors a les habituals. Si això, li afegim la 
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necessitat de disposar d’una planta baixa i primera destinades a usos comercials i 
terciaris, l’alçada màxima fixada de 84 metres, és la necessària. 

 
Vist l’informe jurídic; l’article 92 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme; l’article 112 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 el Text refós del Pla de millora urbana PMU-05 àmbit illa 1a - Torre 

Barceló, redactat pel servei tècnic municipal, d’acord amb les prescripcions establertes a 
l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de 
Barcelona, d’1 de febrer de 2021. 

 
Segon.- Trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 

el document tècnic i còpia de l’expedient administratiu per a la seva aprovació definitiva.  
  
Tercer.- Notificar-ho als interessats en l’expedient als efectes escaients. 

 
 
 
 
 
 

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

manifesta el seu desacord amb el planejament que ja es va aprovar fa anys. Cal recordar 

que estem aprovant un pla urbanístic que ve del 2007, és a dir, que fa 13 anys que es van 

atorgar uns aprofitaments urbanístics que ara s’han d’encabir en aquesta parcel·la. Sabem 

que la situació és la que és i hem de buscar solucions. 

Dintre d’aquesta cerca de solucions, ens sembla correcta la desvinculació que s’ha fet de la 

propietat amb el tema del pas subterrani o el moviment que es fa ver de l’edifici respecte del 

disseny per no tapar el que era l’equipament de la Farinera.  

A partir d’aquí, esperem que la promoció avanci a bon ritme, nosaltres no ens hi oposarem, i 

esperem que, en el seu context general (Iveco-Renfe i Torre Barceló), l’Ajuntament pensi en 

tots aquells equipaments que seran fonamentals per poder dotar dels serveis necessaris 

aquests sectors. 

Nosaltres ens hi abstindrem.   

 

 

 

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

de la Torre Barceló no és un tema tècnic i, per tant, no s’ha de basar en una explicació 
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tècnica de com serà (alçades, cossos sortints, balcons, arbres, aparcament de bicicletes o 

piscina, etc.), sinó que el que hem de fer com a polítics és explicar per què fem aquest edifici 

tan notori i com seran els equipaments necessaris per atendre tota la població que anirà a 

viure en aquella zona.  

Se’ns ha dit que s’està treballant en el Pla d’equipaments i en el Pla de mobilitat, però volem 

saber quina serà l’afectació de tot això en la revisió del Pla general que vam dir que havíem 

de fer. Com afecta aquest tema en l’esponjament i en la urbanitzac ió dels barris de 

Rocafonda i Cerdanyola, pensant en la ciutat sencera. Com una urbanització de més qualitat 

com aquesta, en primera línia de mar, amb persones de Mataró però bàsicament de fora 

amb perfils adquisitius mitjans-alts, aportarà recursos a la ciutat i com pensem aprofitar-los 

per al necessari reequilibri urbà.  

És a dir, tot això s’ha de fer d’una forma planificada, pensant-ho i explicant-ho tots plegats a 

la ciutadania. No ens agradaria trobar-nos davant d’una operació d’elitisme urbà que ja hem 

vist en altres ciutats de Catalunya i protagonitzades de vegades per governs del PSC. 

D’aquí la necessitat imperiosa de treballar amb el màxim consens i deixant molt clar a la 

ciutadania què es pretén amb obres com aquesta, més que no pas explicar-ne les 

característiques tècniques. 

 

 

 

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

Comerç, considera que la intervenció del Sr. Canela ha estat molt realista.  

D’altra banda, demanar un debat polític en aquests moments no correspon, perquè no deixa 

de ser una aprovació d’un text refós arran d’una sèrie de prescripcions que ens van 

recomanar des de la Comissió Territorial d’Urbanisme. I es tracta de temes molt tècnics. 

De fet, el debat polític ja es va fer en el seu moment, quan vam fer-ne l’aprovació inicial, i 

només cal recordar que aquesta torre respon a un planejament ja aprovat i que vam portar a 

aprovació inicial en el seu dia. A més, ha tingut l’aprovació definitiva per part de la 

Generalitat, supeditada a aquest text refós, on es feia un pla de millora per optimitzar els 

espais del voltant, l’estètica de la torre i el context urbanístic de l’àmbit. 

Per tant, avui tocava fer els deures a nivell tècnic i ajustar-nos a les prescripcions fetes des 

de la Generalitat. Al meu parer, aquesta tasca s’ha fet correctament.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

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

Abstencions: 10, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8) i 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).   

 
 
 
 
 
 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
Direcció d´Ensenyament  

 

17 - APROVAR EL PREACORD ENTRE AJUNTAMENT I 

GENERALITAT SOBRE LA INTEGRACIÓ DE L’INSTITUT MIQUEL 

BIADA A LA XARXA DE CENTRES DE LA GENERALITAT. 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació 

Professional i Universitat. presenta la proposta següent:  

 

Antecedents de fet 

 
1.- En data 7 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Mataró va presentar una sol·licitud signada 
pel senyor Miquel Àngel Vadell Torres, Regidor delegat de Presidència, Educació, Formació 
Professional i Universitat, demanant al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya perquè assumís la titularitat de l’Institut Miquel Biada, reconeixent el dret de tots 
els treballadors i treballadores a la subrogació empresarial, per tal de convertir-lo en un 
institut integral de Formació Professional referent a la comarca del Maresme. 
 
2.- El Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, preveu el procediment d'integració de centres 
educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, i determina en el seu article tercer els 
requisits per a la creació de centres per la via de la integració.  
 
3.- És voluntat de l’Ajuntament de Mataró i del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya que aquest centre continuï formant part del Servei d'Educació de Catalunya. 
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4.- Per aquests motius ambdues parts acorden subscriure l’acord previ que s’acompanya 
assenyalat d’ANNEX NÚM. 1 i que té per objecte concretar  la voluntat de les parts per 
avançar en l’estudi de tots els aspectes vinculats a la integració del centre de l’Ajuntament a 
la xarxa de titularitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
En concret el preacord  manifesta la voluntat de les dues parts per analitzar amb profunditat 
la situació del centre pel que fa als aspectes claus del protocol (drets, obligacions i 
condicions per a la cessió de béns immobles i béns mobles, aspectes específics per a la 
subrogació del personal docent i d’administració i serveis del centre, i altres aspectes que 
afectin al futur acord d’integració). 
 
Finalment el preacord disposa que els compromisos que es subscriguin en el futur acord 
d’integració definitiu haurien de fer-se efectius a l’inici del curs escolar 2022-2023, en base a 
la informació recollida i les propostes presentades. 
 
  
Fonaments de Dret 

 
1.- Art. 47.1 paràgraf segon de la llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic. 
 
2.- Art. 108.2 i concordants de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
3.- Decret llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d'integració de centres educatius a la 
xarxa de titularitat de la Generalitat. 
 
Per tot l’anterior PROPOSO AL PLE: 
 
1.- Ratificar la sol·licitud presentada7 d’octubre de 2020 davant de la Generalitat de 
Catalunya per tal de que el Departament d’Educació assumeixi la titularitat de l’Institut Miquel 
Biada. 
 
2.- Aprovar el preacord que s’acompanya assenyalat d’ANNEX NÚM. 1 entre l’Ajuntament de 
Mataró i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya el qual té per objecte 
concretar la voluntat de les parts per avançar en l’estudi de tots els aspectes vinculats a la 
integració de l’Institut Miquel Biada de l’Ajuntament de Mataró a la xarxa de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
3.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró per procedir a la signatura de l’esmentat 
preacord. 
 
4.- Crear l’equip de treball municipal que farà la implementació i seguiment de la integració 
de l’Institut Miquel Biada al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya  i que 
estarà compost per les següents persones: 
 

- Direcció Política – Regidor d’Educació 
- Equip tècnic: 

o Gerent Municipal o Directiu en qui delegui.  
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o Directora  de Politiques d’Igualtat d’Oportunitat.  
o Cap d Servei d’Educació. 
o Secretaria Municipal o persona en qui delegui. 
o Cap Servei Gestió Econòmica. 
o Director de Serveis de RRHH.  
o Cap de Servei d’Informació i Telecomunicacions. 
o Cap de Servei d’equipaments municipals. 

 
5.- Comunicar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per 
tal de que procedeixi a la signatura del preacord. 
 
 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, no tenia cap 

dubte que el Sr. Vadell explicaria la motivació d’aquesta operació d’aquesta manera, 

carregant una mica contra la Generalitat. 

Això no obstant, és cert que al 2015 es va fer aquest anunci que després els nous titulars de 

la Conselleria d’Educació, amb tot el realisme del món, han reajustat per fer-ho més raonable 

de cara al futur.  

Crec que la decisió és bona i que generarà uns estalvis econòmics significatius a 

l’Ajuntament, també fruit d’aquesta situació econòmica i social. Aquestes oportunitats són 

molt necessàries per als joves, sobretot en alguns barris de la ciutat, i amb el lideratge de la 

Generalitat en el tema de la formació professional, es pot assolir d’una manera més sòlida un 

lideratge també comarcal en la formació professional a Mataró.  

La Generalitat ja ho ha signat amb el Sr. González Cambray, el cap de recursos de centres. 

Sembla que és una bona operació, nosaltres hi donarem suport i ens agradarà col·laborar-hi 

en tot allò que sigui necessari perquè sigui un èxit per a la ciutat.  

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

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

Junts per Mataró (2).  
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Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans  

Abstencions: Cap.    

 

 

 

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
 

18  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES 

PER LA PROMOCIÓ DELS E-SPORTS COM A MODEL D'OCI 

ALTERNATIU, SOCIAL I INCLUSIU. 

 

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la proposta 

de resolució següent, amb la incorporació de les ESMENES del grup municipal Socialista: 

Els esports electrònics - també coneguts com a "e-sports" - és el nom que reben les 
competicions de videojocs professionals i semiprofessionals. Actualment aquest sector pren 
força principalment en països del continent asiàtic com Corea del Sud o la Xina on han estat 
regulats i reconegut com a esport. Al continent Europeu, en canvi, la regulació està just 
començant amb la creació de la European Esports Federation on dotze països -sense l'estat 
Espanyol- com Itàlia, Portugal, Regne Unit o Suècia s'hi han sumat. En l'àmbit estatal, els 
esports electrònics són retransmesos i promoguts mitjançant la Lliga de Videojocs 
Professional (també conegut com a LVP). 

Global Esports Market Report de Newzcoo va xifrar, l’any 2018, en 2,6 milions la quantitat 
d'entusiastes dels esports electrònics en l'Estat Espanyol (aproximadament un 6% de la 
densitat total), en 5,5 milions la quantitat de persones que han vist en algun moment un 
esport electrònic i en 24,2 milions aquelles persones que han jugat o juguen a algun 
videojoc. 

Veient l'interès d'una part de la població per aquests, queda palès la necessitat de treballar 
entorn aquest sector que jugarà un paper importantíssim en el futur i així situar Mataró al 
capdavant de les ciutats que aposten per aquest nou esport, fent-ho d'una manera social, 
local i inclusiva. 
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Diversos estudis posen en manifest que aquest nou model d'oci alternatiu pot comportar 
beneficis cognitius per als i les jugadores, estimulant positivament el desenvolupament de 
capacitats com la coordinació i l'enginy. A més, la seva implantació i regulació com a model 
d'oci, poden convertir-lo en una eina pràctica i atractiva per tal de treballar pilars com 
l'educació en valors i el treball en equip. Per aquests motius, és important treballar localment 
en un model que elimini les barreres d'accés i les desigualtats encara presents al sector, 
com la manca d'accés i l'escletxa de gènere. Per altra banda, també considerem que des de 
l’ajuntament hem de fomentar l’ús responsable d’aquestes tecnologies i evitar situacions de 
dependència.  

L'actual ritme de millora en les tecnologies provoca que, en poc temps, moltes d'elles 
esdevinguin obsoletes prohibint que part de la societat pugui accedir a jugar electrònicament 
i, amb el temps, la divisió entre els que tenen accés al món digital i els que no s'accentuï.  

A més de les barreres d'accés, cal actuar contra la bretxa de gènere en el món de l'esport 
digital. Actualment, aquest oci està principalment dominat per joves de sexe masculí, i 
únicament un 22% de les persones que juguen videojocs són dones. Potenciar i fer 
accessible un nou model d'oci com els e-sports ens pot permetre acompanyar a les noies 
joves a una aproximació dinàmica a la tecnologia, fet que pot revertir l'escletxa en l'elecció 
acadèmica, despertant-ne l'interès per les carreres tècniques (STEM).  

En aquesta mateixa línia, els esports electrònics estan demostrant ser una eina útil per a la 
implantació de projectes socials innovadors entre la població més jove.  

En el nostre cas, cal reconèixer i felicitar la tasca que es realitza des del programa TecnoGirl 
i pel que fa a les propostes d’acords, es treballarà conjuntament per assolir-los.   

La nova generació d'entreteniment ha de comportar, intrínsecament, assegurar que tothom 
hi tingui accés i que no es generin desigualtats en funció de sexe, gènere o classe. Per totes 
aquestes raons, l'ajuntament ha de potenciar els esports electrònics i s'ha de comprometre 
amb el desenvolupament social d'un nou model d'oci a la ciutat.  

Pels motius exposats, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres de 
Mataró proposem l’adopció dels següents acords: 

1. Constituir una Taula de treball, vinculada al Consell de Joventut, amb partits,  
organitzacions i entitats vinculades al sector, incloent els departaments de promoció 
de ciutat i esports,  per tal de recolzar al jovent i als equips que hi participen de 
manera professional i semiprofessional, creant programes  de conciliació i visibilitzant 
els seus perfils. 
 

2. La Taula de treball esmentada realitzarà un estudi sobre la situació de competicions o 
esdeveniments d'esports electrònics a la  ciutat, que ajudin a situar Mataró com a 
municipi de referència, mitjançant la creació  de vincles amb plataformes, lligues, 
entitats o empreses del sector per apropar i facilitar els e-sports a la població 
mataronina i als clubs esportius de la ciutat. 

 
3. La Taula de treball realitzarà un Pla Local dels e-sports enfocat a despertar l’interès 

per a les tecnologies en noies joves.  
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4. Instar al TecnoCampus a incloure al programa TecnoGirl  una activitat específica per 
la promoció dels e-sports.  

 
5. La Taula de treball estudiarà la cabuda d'equips d'esports electrònics a la ciutat que 

aportin un equip  de referència als joves de la ciutat i ajudin a popularitzar el municipi.   
 

6. La Taula de treball estudiarà la possibilitat d’adaptar un espai de la ciutat per a la 
pràctica d’e-sports 

 
7. La Taula de treball realitzarà xerrades amb joves catalans influents del sector que 

ajudin a aportar  diferents perspectives del sector per tal de presentar aquest nou 
model d'oci a la  ciutat, tenint en compte la diversitat social i el foment de l’ús 
responsable de les noves tecnologies. 

 
8. Comunicar els acords als equips i professionals del sector de la ciutat.  

 

 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, diu al Sr. 

Porta que hi ha dos aspectes de la seva proposta que els agraden molt i encaixen 

perfectament amb el programa de Ciutadans.  

El primero de ellos es la potenciación de la industria del videojuego, y creemos que desde el 

Tecnocampus se puede impulsar considerablemente este sector. 

Y el segundo son las ganas que lleva implícita esta propuesta de resolución de potenciar el 

papel de la mujer dentro de las carreras técnicas. 

Por estas dos razones nosotros vamos a apoyar la propuesta.  

No obstante, hay un tema que nos preocupa y que nos gustaría que se tuviera en cuenta, si 

se aprueba esta propuesta, y que se analizara en la Mesa, que es el hecho del peligro que 

se corre con los videojuegos tanto a nivel psicológico, en tanto que son adictivos, como 

físico, en tanto que pueden fomentar el sedentarismo.  

Nos gustaría, por tanto, que se pudiera estudiar cómo compaginar la apuesta por la industria 

del videojuego y porque la mujer tenga un papel más relevante en las carreras técnicas con 

el cuidado de la salud frente a los riesgos que el uso abusivo y descontrolado de las 

pantallas conlleva.    
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, anuncia 

el seu suport a la proposta presentada pel Sr. Porta.  

Agraeixo que hi hagi gent jove a les institucions que tinguin la sensibilitat de captar aquestes 

demandes socials que existeixen. Estem a favor, doncs, que es creï una taula de treball que 

estudiï el tema a nivell local. 

Sí que sé que, en relació amb els e-sports, ara mateix hi ha un debat obert a nivell general 

sobre si s’ha de regular com a esport o com una disciplina en concret. Dintre d’aquest debat, 

com a ciutat, ens pertoca ser-hi, dir-hi la nostra i donar resposta a la demanda que hi hagi.  

Per tant, hi votarem a favor. 

 

 

 

El senyor Daniel Hurtado Diaz, regidor delegat de Estratègia Agenda Urbana Mataró 2030, 

Joventut i Emancipació Juvenil, agraeix al Sr. Porta haver presentat la proposta de resolució 

i haver acceptat les esmenes presentades.  

Des del Govern pensem que per explorar les noves formes de lleure del jovent de Mataró, 

cal un treball no només de l’Ajuntament, sinó de tots els implicats. En aquest cas, el 

compromís és constituir una taula de treball en el si del Consell de Joventut.  

Molts cops diem que els joves no participen en les decisions que prenem i aquesta és una 

bona oportunitat per treballar-hi conjuntament. 

Aquest tema dels e-sports fa temps que rondava en converses amb la regidora d’Esports, 

així com la cerca de fórmules per implicar els clubs de la ciutat en donar un impuls a les 

competicions d’esports electrònics, però la covid-19 va frenar en sec l’organització 

d’esdeveniments.  

A més a més, tal com recull la PdR, aquest nou sector d’oci mou molta quantitat de 

persones i recursos, la qual cosa farà també interessant involucrar-hi Promoció Econòmica i 

aprofitar totes les oportunitats, tant de formació com d’ocupació, així com potenciar tots els 

negocis relacionats amb els videojocs. 

Cal que aquest tema el treballem de forma transversal, amb el conjunt de la ciutadania, en 

especial amb el jovent de la ciutat, buscant els màxims suports possibles i començant per 

aquest ple.  

Buscarem també la implicació de tots els agents econòmics i socials per tal de fer els e-

sports un tema de ciutat que ens involucri a tots i totes per crear un futur més pròsper. 
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Un cop la taula comenci a funcionar, de segur que sorgiran diferents temes a tractar, com 

són les desigualtats d’accés, la bretxa de gènere, la lluita contra el sedentarisme i com el 

potencial creixement de la tecnologia i els entorns virtuals afectarà també el medi ambient. I 

és per això que ha de ser una oportunitat per demostrar que quan els joves treballen de 

forma conjunta són capaços de transformar, en aquest cas, l’oci de la ciutat, i de liderar una 

ciutat i una comarca pionera en les noves economies vinculades al videojoc. 

Per tant, nosaltres hi votarem a favor. 

 

 

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix el suport 

rebut.  

No obstant això, havent conegut una mica més aquest món, he vist que es fan 

acompanyaments psicològics, nutricionals… A qui perd, per exemple, li toca fer un exercici 

físic com a penyora, etc.  

Crec que és un món en què es pot aprofundir molt. Que Mataró sigui seu d’un 

esdeveniment, o capdavantera en algun aspecte relacionat amb aquesta indústria, i que hi 

vinculi la seva economia d’alguna manera, perquè és un món que mou molts diners, pot ser 

molt positiu. Però des de l’Ajuntament cal garantir l’accés igualitari i ús raonable de totes 

aquestes noves tecnologies.  

Gràcies pel suport i esperem que la taula de treball es constitueixi tan aviat com sigui 

possible. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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19  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE JUNTS PER MATARÓ PER LA REDACCIÓ D’UNA 

ORDENANÇA DELS USOS DEL PAISATGE URBÀ DEL MUNICIPI DE 

MATARÓ. 

 

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

proposta de resolució següent 

 

El paisatge urbà és la manifestació física de la relació entre la societat i un territori a través 
del temps. Aquesta ve determinada per factors socials, econòmics i culturals. El paisatge 
resulta de la interacció de l'home amb la realitat. És la suma dels aspectes naturals, socials, 
culturals, històrics, funcionals i estètics de l'espai construït, forma part de el patrimoni de la 
ciutat, ja sigui com a suport de la vida quotidiana, o com a testimoni de la seva història.  
 
El paisatge apareix lligat a la qualitat de vida: quan el paisatge urbà és adequat, bell, digne 
de contemplar-se, millora la qualitat de vida dels seus habitants, que veuen en ell el decorat 
ideal de les seves vides, un entorn real que acaba sent clarament subjectiu i que contribueix, 
a través de la memòria, a desenvolupar l'orgull i l'amor que la majoria dels ciutadans tenim 
per les nostres ciutats. I a canvi, si el paisatge està degradat, això influeix negativament en la 
qualitat de vida dels habitants de la ciutat, en la mesura que conviu amb ell de manera 
quotidiana, i, a part de la lletjor que transmet, impedeix el desenvolupament normal 
d'activitats d'oci, laborals, esportives, socials i, com no, econòmiques i turístiques.  
 
El contingut material del paisatge urbà no està malauradament desplegat en la legislació 
sectorial mediambiental ni urbanística, estatal ni autonòmica. La possibilitat d'una regulació 
d'aquesta naturalesa es fonamenta en la competència municipal en matèria urbanística i 
també en matèria de medi ambient (art. 25, 26 i 28 LBRL), així com en la presència d'un 
interès municipal inequívoc. Per això, des del grup municipal de JUNTS per MATARÓ creiem 
en la necessitat de treballar envers unes normes reguladores de la protecció i foment del 
paisatge urbà, així com també en el règim dels usos dels seus elements en un sistema de 
desenvolupament urbà sostenible 
 
El Paisatge Urbà està conformat per elements que són diversos i complexos, i que 
intervenen a diferents escales i a diferents nivells de percepció: urbanístics, arquitectònics, 
públics, privats, mobles, immobles, naturals, culturals, socials... que acaben configurant una  
determinada imatge de la ciutat i de les seves parts. El Paisatge es configura des de 
l’ordenació urbanística de la ciutat, la seva regulació normativa, la urbanització dels carrers i 
dels espais lliures, l’edificació dels terrenys, les construccions públiques i privades, 
l’arquitectura dels edificis, el tractament formal dels elements de les construccions i de les 
instal·lacions,... però també, el Paisatge es configura des de la percepció dels que utilitzen la 
ciutat, l’educació dels seus ciutadans, la seva cultura, els valors col·lectius i el civisme. 
 
Quins són els principals objectius per plantejar-nos? 
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Per una banda, els objectius referents al control d’elements del paisatge Urbà es 
materialitzen en:  

1. un tractament específic dels espais lliures urbans pel que fa al cablejat, les terrasses, 
els parcs i jardins urbans i les paradetes de les fires; 

2. la prioritat als vianants  
3. el tractament de l’arquitectura en referència a les mitgeres, la publicitat i els rètols de 

façana, els tendals, les antenes, les cartelleres i altres elements publicitaris no en 
façana i grafits 

4. un tractament especial en àrees urbanes i periurbanes dels terrenys no utilitzats, 
solars urbans sense edificar, locals tancats, accessos a la ciutats,... 

 
Per altra banda, cal incloure objectius, com per exemple, que fan referència a: 

1. la regulació de les construccions 
2. la homogeneïtzació dels materials, formes de les construccions i mobiliari urbà 
3. la regulació dels tancaments  
4. la integració, racionalització i soterrament del cablejat  

 
Però, perquè ens cal redactar aquesta ordenança dels usos del paisatge urbà? 

1. Per assentar el concepte de paisatge com un bé públic, d’ús col·lectiu.  
2. Per impulsar la participació de la societat civil i del sector privat en la responsabilitat 

de la recuperació, del manteniment i de la millora del paisatge.  
3. Per potenciar, promoure la protecció, la conservació, la valoració, la restauració 

l’acreixement, la difusió, el foment i la defensa dels valors artístics, històrics, 
arqueològics, típics i tradicionals del patrimoni arquitectònic i natural.  

4. Per establir les condicions que han de complir els elements que conformen el 
paisatge.  

5. Per establir la regulació específica dels elements fonamentals determinants del 
paisatge.  

 
Més enllà de la redacció d’aquesta Ordenança, des de JUNTS per MATARÓ, creiem  en la 
necessitat de cohesionar la ciutat, a la vegada que es posen en relleu els valors específics 
de cada barri o element de la ciutat. Tot això passa per la necessària  implicació de tots els 
ciutadans i ciutadanes, de les entitats, dels organismes, de les empreses, i en general de 
tots aquells que intervenen en la millora del paisatge urbà de la nostra ciutat. 
 
El nostre grup municipal JUNTS per MATARÓ creu en la necessitat de racionalització dels 
costs de manteniment dels diferents elements que composen el nostre paisatge urbà, en 
concret en el tractament de paviments, mobiliari urbà, senyalització, arbrat, etc...  
 
L’ordenança serà l’eina que ens ha de permetre pensar abans d’interactuar en l’espai públic. 
Saber que costa el manteniment de qualsevol element i relacionar-lo amb la seva vida útil és 
promocionar polítiques d’estalvi en la gestió municipal. Escollir materials sostenibles que ens 
permetin aplicar els principis de l’economia circular és un deure del que som responsables 
les administracions locals.  
 
En definitiva, el desenvolupament d’aquesta eina és clau i necessari per poder treballar en 
les diferents taules de treball que promou el govern actual. Aquesta proposta entenem que té 
un evident contingut polític i és per això que entenem que ha de ser discutida en seu 
plenària, independentment que, per la seva procedència sigui també tractada a la Comissió 
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Informativa Especial per a l’adequació i sostenibilitat de cartera de serveis com a mesura de 
racionalització. 
 
En definitiva, des de JUNTS per MATARO creiem que cal dotar-nos d’aquesta ordenança 
per avançar cap el model de ciutat de futur en que creiem: el Mataró renovat, el Mataró 
estratègic i el Mataró que pensa en la ciutat ja construïda.  
 
Per tot això proposem el següent ACORD: 
 

1. Que s’estudiï i valori la millor opció tècnica i jurídica per iniciar els treballs de redacció 
d’aquesta Ordenança a fi de quedar integrada en el marc normatiu de l’Ajuntament de 
Mataró. 

 
  
 
 
 

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, passa a fer 

una reflexió abans de posicionar el seu vot. 

Tanto el Sr. Porta como el Sr. Font traían unas propuestas de resolución un poco extensas 

en esta ocasión y los dos, pendientes del tiempo que corría, se han tenido que dar mucha 

prisa en la lectura. Nosotros no hemos tenido tanto problema en seguir la exposición, 

porque ya habíamos leído las propuestas de antemano y sabíamos lo que íbamos a votar, 

pero estas prisas hacen un flaco favor a la gente que nos está siguiendo. Esto tendríamos 

que cambiarlo porque no ayuda a los ciudadanos que amablemente nos están viendo y que, 

de seguir así, dejarán de vernos por no entender bien lo que se dice.  

Dicho esto, respecto al tema que nos ocupa nuestra posición es favorable. El Sr. Font y yo 

lo hemos comentado en muchas ocasiones y estamos de acuerdo en crear no solamente 

este tipo de ordenanzas, sino una ciudad que sea habitable y que tenga una determinada 

estética y el reconocimiento de los ciudadanos. A veces tenemos la sensación que se 

trabaja de forma atropellada, sin previsión de futuro y que el dinero se emplea para el 

momento. Hay cosas que son perentorias y sí hay que abordarlas rápidamente, pero hay 

otras que exigen más reflexión sobre qué ciudad queremos. 

Esta ordenanza va en esa línea y por eso la votaremos favorablemente. 
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, està d’acord 

amb la reflexió que ha fet el Sr. Molero sobre els temps d’exposició de les propostes de 

resolució. Justament després presentarem un prec per a la modernització dels plens, perquè, 

per exemple en el punt anterior, en què la Sra. Moreno ha explicat les característiques de la 

torre Barceló, si es permetés la utilització d’imatges, els espectadors, que cada vegada són 

menys, podrien haver apreciat les explicacions amb més claredat, a més del que ha dit 

encertadament el Sr. Molero. 

Respecte a la proposta de resolució, nosaltres també la votarem favorablement. Ens sembla 

que l’espai públic, i ho hem dit en moltes ocasions, és la primera cosa que veuen tant els 

ciutadans com els visitants. És un factor de cohesió i riquesa, que dona personalitat pròpia a 

cadascuna de les ciutats de Catalunya i, malgrat que amb les ordenances hi ha tendència o 

impossibilitat de fer-les complir, aquesta és una ordenança absolutament necessària per a la 

regulació del paisatge urbà i per facilitar el treball en la ciutat ja construïda.  

D’altra banda, una cosa és abaratir el cost dels manteniments i una altra de diferent és 

abaratir-los fins a l’extrem de no fer el manteniment adequat. Per això estem insistint des de 

fa mesos en la necessitat de pressionar perquè Mataró deixi d’estar en una situació de 

deixadesa pel que fa a enjardinaments, semàfors o desperfectes del mobiliari urbà. Crec que 

aquí el Govern s’hi ha d’aplicar i resoldre el tema.  

Tornant a l’ordenança, ens sembla absolutament necessària, és una reivindicació del sector  

de fa anys i, per tant, cal posar-s’hi. 

 

 

 
 

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

Comerç, considera que la proposta presentada pel grup de Junts per Mataró és coherent, 

suggerent i en la línia de les accions que el Govern està prenent.  

Coherent perquè des d’Urbanisme, i en especial des de la secció de Patrimoni i Paisatge, 

mirem de treballar amb aquesta sensibilitat que vostès demanen, tant pel que fa al respecte 

dels elements patrimonials i arquitectònics com per mantenir la coherència entre la ciutat de 

futur, amb els usos innovadors i sostenibles que perseguim, i alhora respectant-ne el llegat 

històric. 
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Alguns dels temes que vostè proposava, com bé sap, han estat objecte de debat i 

preocupació per part del Consell del Patrimoni, com en són el cablejat i els elements que 

sovint pertorben aquest paisatge a preservar. 

Aquesta proposta també és suggerent pel que fa a la part de la ciutadania i la manera 

també d’entendre el paisatge no només des del punt de vista estètic del nostre entorn, sinó 

també com un hàbitat on viure, treballar i desenvolupar l’activitat pròpia de la ciutat. 

Des de fa uns anys, aquest concepte va més enllà del concepte canònic entès com a nucli 

històric i patrimonial i aborda paisatges periurbans aparentment de baix interès estètic, però 

d’un alt significat per la transformació que han viscut arran de l’activitat i els diferents usos 

que les persones els han donat amb el temps. Aquesta visió integral del paisatge és 

d’especial interès a tenir en compte per la ciutat.  

Per tot el que li he exposat, Sr. Font, considerem molt interessant iniciar el treball que ens 

proposa. 

Ara bé, li he de dir que penso que tenim molta feina prèvia abans d’abordar el redactat de 

l’ordenança com a tal. Una ordenança com la que proposa suposa no només definir els 

valors i els accents importants per definir el paisatge de la ciutat, sinó que també hi ha una 

important tasca d’harmonització amb altres ordenances que actualment aborden 

parcialment alguns d’aquests aspectes, com la publicitat, la via pública o les llicències. 

Així doncs, aquest ha de ser un treball conjunt de diferents departaments, més enllà 

d’Urbanisme, com ara Espais Públics, Promoció de Ciutat, Cultura i Mobilitat.  

Per tot el que li he comentat, nosaltres votarem a favor d’iniciar els treballs previs a la 

redacció de l’ordenança que ens permetin valorar-ne l’abast i els objectius. 

 

 
 

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

importància de l’espai públic, perquè, segons els estudis que s’han fet, l’espai públic de la 

ciutat és fonamental perquè una ciutat pugui generar riquesa i oportunitats. Cal buscar un 

model de ciutat endreçada. 

En resposta a la Sra. Moreno, hi estic totalment d’acord. Aquesta ordenança va molt més 

enllà de l’urbanisme i implica moltes més ordenances. 

Per exemple, l’Ordenança de Mobilitat hi tindrà molt a veure perquè ara estem demanant 

que la ciutat sigui més amable amb els vianants, la qual cosa ens portarà a tenir carrers de 

plataforma única, caldrà definir-ne els paviments... 
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També hi tindrà a veure el nou avantprojecte de l’Ordenança de Civisme, perquè la majoria 

d’accions incíviques estan relacionades amb l’espai públic.  

També hi té a veure tot el tema del mobiliari urbà i del seu manteniment, com deia el Sr. 

Teixidó. No es tracta de fer-ho més barat, sinó de pensar diferent, és a dir, pensar en la fase 

de projecte i d’execució. Es tracta de fer un canvi de mentalitat.  

És incloure-hi l’acord que ens presentava l’altre dia el Sr. Ricis sobre les Cinc Sènies, que 

també té a veure amb el paisatge urbà.  

També vol dir tenir en compte el tema de les instal·lacions i les caixes de les companyies de 

telecomunicacions de telefonia, que les van posant per tot arreu...  

Per tant, està relacionat amb moltes coses.  

Crec que ens hi hem de posar a treballar ràpidament perquè aquesta ordenança pot derivar 

en molts protocols i catàlegs. Per exemple, estic pensant en un catàleg de paviments de 

Mataró per definir quins en són els millors per a la nostra ciutat, i així ens evitaríem molts 

dels problemes que tenim actualment amb la pavimentació.  

Per tant, posem-nos-hi i no demorem-ho gaire. 

 

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 

 

20  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A LES 

ESTACIONS DE RECÀRREGA DELS COTXES ELÈCTRICS. 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta 

la pregunta següent: 
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Con relación a las estaciones de recarga para los coches eléctricos repartidos por la ciudad, 
este grupo municipal está interesado en que se le responda a las siguientes preguntas: 
 

- ¿Cuántas estaciones de recarga de coches eléctricos están instaladas en la ciudad 

sin funcionar? 

- ¿Dónde están situadas? 

- ¿En qué fecha se instalaron? 

- ¿Cuánto costaron los equipos y su instalación? 

- ¿Cuándo está prevista su puesta en marcha? 
 
 

 

 

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

Mobilitat, explica que a Mataró actualment tenim 13 punts de recàrrega que en conjunt 

sumen 34 places entre els de la via pública i els dels aparcaments públics, dels quals a la 

via pública n’hi ha 7. Un d’ells és actualment d’Aigües de Mataró, de MESSA, i la resta són 

de l’Ajuntament. De tots els que tenim a dia d’avui tenim coneixement que n’hi ha un que no 

funciona, que és el del passeig del Callao, davant del Centre de Natació. 

Es va instal·lar a finals del mes de març del 2018 i aquest punt en concret no és que estigui 

fallant, sinó que encara no hem aconseguit la connexió d’Endesa. Tots els treballs estan 

finalitzats tret de la connexió, i és per això que no funciona. Aquest punt va costar, amb 

l’IVA inclòs, 35.000 €. 

En aquesta actuació, com en d’altres que depenen, en aquest cas, d’Endesa, hi estem molt 

a sobre i confiem que aquesta connexió no trigarà gaire.  

No obstant això, Sra. Sancho, li agraeixo la pregunta. 

 

 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, 

considera, pel que fa al punt de recàrrega del passeig del Callao, que tenir 35.000 € invertits 

en alguna cosa que no dona servei des de fa tres anys s’hauria de replantejar.  

Nuestro grupo municipal, en el año 2019, ya preguntamos sobre los cargadores de la 

ciudad y se nos dijo que estaban en proceso. A principios del 2020, aproximadamente, 

volvimos a preguntar por ellos y todavía estaban pendientes de arreglar algunos 
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cargadores, y vemos que seguimos ahora con 35.000 € tirados a la basura en el Paseo 

Marítimo. 

Por otro lado, no sé si tienen los datos, pero hay algunos cargadores, como el de la calle 

Pablo Picasso, que también han estado sin funcionamiento. Debe ser que nos sobra el 

dinero y vamos invirtiendo en cargadores en desuso. 

Nos gustaría saber el nivel de fallo que tienen, por lo que le agradeceríamos que nos hiciera 

llegar un listado con las incidencias registradas y cuánto tiempo han estado sin funcionar 

estos cargadores, así como su coste, para hacernos una idea de qué dinero de los 

contribuyentes estamos tirando a la basura.  

 

 

 

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

Mobilitat, pensa que l’expressió que ha utilitzat la Sra. Sancho no és la més adequada.  

No creo que estemos tirando a la basura el dinero por el hecho de que no funcione uno de 

los puntos de recarga o que durante estos tres años haya habido algún fallo de 

funcionamiento en algún otro. Es un servicio que presta la ciudad a favor de impulsar la 

movilidad sostenible, igual que hacemos con los de los parkings públicos. Y la línea es esa. 

Tenemos que lamentarnos y exigir que se solucionen este tipo de incidencias que son 

imputables a una empresa privada. 

 

 

 

 

21 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER 

MATARÓ PER L’APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DEL 100% DE LES 

TAXES DE TERRASSES SOBRE ELS ESTABLIMENTS I DURANT EL 

TEMPS QUE DURIN LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ A LA PLAÇA 

SANTA ANNA. 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró,  presenta 
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el prec següent 

 
Després de 27 anys des de la instal·lació de la pedra a la plaça Santa Anna, el seu 
deteriorament ha dit prou i s’ha de canviar.  
 
Això suposa mesos de feina, ben bé fins ben entrat el mes de Juliol. Que els treballs faran la 
punyeta als operadors de la zona és conegut. L'Ajuntament, però, assegura que intentarà 
que les afectacions siguin el mínim possible per a les terrasses dels bars i restaurants. 
Encara s'estan estudiant diferents alternatives, però una de les possibilitats és permetre'ls 
ocupar temporalment altres espais, com ara una part de la zona de la vorera. La circulació 
dels vianants pels laterals es manté igual, així que l'accés als comerços no ha de patir cap 
restricció.  
 
Aquestes mesures estan molt bé però no són suficients. L’inici de les obres coincideix amb 
un moment de progressiva obertura de les restriccions sobre les terrasses que ha imposat la 
pandèmia global. Aquest inconvenient en aquest moment pot suposar un cop definitiu per als 
establiments afectats. Com a mesura extraordinària a efectes de la Covid-19, l’Ajuntament ja 
va reduir per aquest any 2021 les tarifes de les terrasses de tota la ciutat. És concreta 
aquesta, en la reducció del 50% de totes les tarifes d’aquest concepte, tant pel que fa a les 
de durada anual, com temporal.  
 
Des de Junts per Mataró pensem que per als establiments afectats per les obres de 
pavimentació això és un greuge afegit. És per això que considerem necessari que als 
establiments directament afectats per aquesta situació, ja sigui per tenir les obres just davant 
de les seves terrasses, se’ls apliqui una bonificació del 100% en el pagament d’aquesta taxa 
pels mesos que durin les obres. Pensem que aquestes obres, que creen aquest perjudici 
evident, es fan en benefici de tota la ciutat, i per tant és just que la ciutat compensi amb el 
seu esforç aquest perjudici que han de suportar aquests establiments. La ciutat som tots. 
 

 

 

 

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

Mobilitat, recorda al Sr. Canela que durant aquest 2021 totes les terrasses tindran una 

bonificació del 50%, com a mínim d’entrada, i que posteriorment, al final de l’exercici, es 

valorarà si hi ha hagut un impacte superior a aquest 50% de l’activitat. I en el cas dels 

entorns de la plaça Santa Anna-Rambla, abans de fer aquesta actuació, s’han concedit 

ampliacions de les terrasses perquè els restauradors puguin treballar en millors condicions. 

D’altra banda, aquestes obres estan pensades perquè tinguin el mínim impacte possible. A 

dia d’avui es pot veure com l’activitat de les terrasses, almenys de moment, no s’està veient 

afectada, i tinguem en compte que aquestes obres suposaran una millora per a la ciutat en 

general quan s’acabin, però especialment per als comerços i la restauració de la zona.  
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Qualsevol inconvenient que tinguin actualment durant les obres, que intentarem que sigui el 

mínim, es veurà sobradament compensat amb la millora de l’estat de la via.  

Això no obstant, si hi hagués alguna afectació que fos realment rellevant, no tingui cap 

dubte que revisarem la taxa de terrasses, malgrat pensem que no serà així.  

 

 

 

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

considera que el Govern té els mitjans i els recursos per parlar d’aquest tema amb els 

afectats. Són uns afectats que difícilment li podran fer una comparativa respecte a l’exercici 

anterior, atès que l’any passat estaven tancats arran de la pandèmia.  

Que vostè digui que aquests restauradors no s’estan veient afectats no és  cert, perquè els 

clients no volen seure a dinar en aquelles terrasses on hi estan picant pedra al costat. A mi 

em sembla que aquesta és una afectació important.  

D’altra banda, nosaltres li estem demanant en aquest prec que apliqui un percentatge de 

bonificació sobre les terrasses, atès que durant un temps les obres seran molt molestes, 

sobretot mentre es piqui pedra, i ens agradaria que com a mínim ens digués que estudiaran 

aplicar el 100% de la bonificació mentre es produeixi aquesta situació tan incòmoda.  

Vostè diu que aquestes obres, un cop acabades, els beneficiarà, però ells també es podrien 

queixar de la inoportunitat de fer-les tot just ara que es permet reobrir després de molts 

mesos de tancaments i restriccions per la pandèmia. 

Els demano que reconsiderin el prec. Hi ha moltes maneres d’avaluar una possible 

compensació a aquests establiments.  

 

 

 

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

Mobilitat, aclareix que no es tracta que no s’accepti el prec, sinó que el que diem és que, en 

funció de l’afectació real que les obres tinguin, el Govern serà sensible. Recordem que 

tothom té d’entrada una rebaixa del 50% en la taxa de terrasses.  

En aquesta obra i en qualsevol altra on hi hagi una afectació sobre l’activitat, la norma 

preveu algun tipus de compensació, igual que vam fer l’any passat amb el tema de la 

brossa comercial, de la taxa de terrasses o de l’ocupació per a mercats no sedentaris. Ho 
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vam fer amb la llei a la mà. Per tant, si finalment s’ha de portar a terme alguna 

compensació, ja ho farem. 

 

 

 

 

22 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ EN RELACIÓ A LA INAPLICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

SOBRE TINENÇA, PROTECCIÓ I CONTROL DELS ANIMALS.. 

 

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

la pregunta següent 

 
D’acord amb informacions publicades aquesta setmana, des del govern municipal s’ha 
anunciat que Mataró vol significar-se com una capital referent en les polítiques animalistes i 
ser capdavantera en atenció al benestar animal. Segons el Consell de Col·legis de 
Veterinaris de Catalunya a Mataró hi ha més de 16.000 els gossos, tot i que l’Ajuntament ho 
xifra en uns 12.000. 
 
El Juliol de 2017, aquest Ple va aprovar la Ordenança municipal sobre tinença, protecció i 
control dels animals, amb la finalitat d'avançar cap al màxim nivell de protecció i benestar 
dels animals, garantir una tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i els 
abandonaments d'animals, preservar la salut, la tranquil·li tat i la seguretat dels ciutadans de 
Mataró. 
 
La tinença responsable d’animals de companyia consisteix en tenir-los degudament 
identificats amb un microxip implantat pel veterinari i censats a l’ajuntament del municipi on 
viuen; portar-los periòdicament el veterinari; atendre les seves necessitats higiènico-
sanitàries, desparasitar-los i alimentar-los correctament; permetre’ls fer exercici diàriament; 
preservar l’entorn urbà, recollir-ne les deposicions i no abandonar-los mai. Igualment, cal 
mantenir-los d'acord amb les normes de la bona convivència, evitant comportaments incívics 
que puguin resultar molestos per a la resta de la ciutadania.  
 
L’esmentada Ordenança estableix responsabilitats als propietaris pel que fa a la convivència, 
condicions sanitàries i normes pel que fa a la seva tinença a la via pública. En el règim 
sancionador s’estableixen multes de 100,00€ fins a 750,00€ per no recollir les deposicions 
dels animals immediatament o permetre que aquests miccionin en les façanes dels edificis i 
en el mobiliari urbà. 
 
Tanmateix, actualment, fanals, semàfors, arbres, façanes de comerços i habitatges, voreres, 
cotxes aparcats… A Mataró qualsevol element urbà s'ha convertit en potencial ubicació 
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perquè un gos hi orini o faci una deposició. El problema es multiplica quan poc després ho fa 
un altre i un altre; és una constant a tots els barris. 
 
No cal dir que això comporta un problema de convivència, de deteriorament de la via pública 
i també d’imatge per a la ciutat. La permanent presència d’excrements al carrer pot 
comportar un problema de Salut Pública. A més, netejar els excrements de gossos suposa 
una despesa pública que ha de pagar tota la ciutadania per netejar els actes d’uns quants 
incívics. 
 
D’acord amb la informació publicada, el 2019, darrer any amb dades, consten tan sols 28 
actes per manca de cens, 35 per dur el gos deslligat o 24 per orins i defecacions.  
 
Per tot això, des d’aquest Grup Municipal fem les següents preguntes: 
 

1. Donat per fet que les dades del 2019 són extrapolables a 2020 i 2021, té alguna 
explicació aquest govern municipal al fet de renunciar a sancionar als propietaris 
d’animals que no recullen les defecacions?  
 

2. Atès que ens trobem davant d’un problema d’incivisme, sobretot pel que fa a la 
recollida d’excrements a la via pública, i que, amb raó, és percebut per a la ciutadania 
com a molt greu, havent-hi moltes queixes, té aquest govern alguna intenció 
d’abordar seriosament aquesta problemàtica amb alguna campanya de 
conscienciació al respecte? 
 

 
 

 
 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, comparteix 

amb el Sr. Canela la preocupació per la tinença responsable i el benestar animal. És per 

això que l’any 2017, el nostre estimat company Joan Vinzo va impulsar l’aprovació d’una 

ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal que, a més d’incidir en 

qüestions orientades al benestar animal, va recollir nous deures per als tenidors de gossos, 

com l’obligació de portar una ampolla d’aigua per diluir les miccions dels animals a la via 

pública.  

Aquesta iniciativa va anar acompanyada d’una campanya anomenada “Cuida la ciutat com 

cuides el teu gos”, amb l’objectiu de difondre els principals aspectes que recull aquesta 

ordenança i específicament les obligacions d’esbandir els orins i de recollir els excrements. 

Aquesta campanya es manté vigent i se’n fan recordatoris periòdics que consisteixen en el 

desenvolupament d’un espai web amb el resum i el text complet de l’ordenança, l’elaboració 

d’un díptic, la difusió de la informació tant en equipaments municipals com en centres 

especialitzats, com ara en clíniques veterinàries amb fullets i cartelleria, la instal·lació d’opis 

(suports publicitaris tipus marquesines), anuncis en premsa local, el repartiment d’ampolles 
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promocionals per esbandir els orins per a propietaris de gossos censats i la difusió en 

xarxes socials. 

A més a més, l’Ajuntament compta des de l’any 2016 amb la Taula de Benestar Animal, un 

òrgan de reflexió en relació amb la tinença responsable d’animals domèstics, els beneficis 

psicosocials i els riscos i inconvenients a l’entorn públic dels animals de companyia.  

S’han instal·lat anualment punts d’informació sobre tinença d’animals per fomentar 

l’educació i la tinença responsable i, a finals de l’any passat, va posar en marxa l’Oficina de 

Tinença Responsable i Benestar Animal, un nou espai on se centralitzen tots els recursos i 

polítiques vinculades al compromís per garantir els drets i el benestar dels animals de 

companyia, i també la tinença responsable.  

Així mateix, s’està projectant un mapa d’àrees recreatives per a gossos que doni cobertura 

a tota la ciutat, amb l’objectiu de dotar Mataró dels llocs adients que facilitin la convivència 

de les persones que tenen mascotes, les mascotes mateixes i la resta de la ciutadania.  

Paral·lelament, la Policia Local programa controls preventius mensuals, tant uniformats com 

de paisà, per garantir la tinença responsable de gossos en espais públics.  

En aquest sentit, el benestar i la tinença responsable d’animals s’inclou com una de les 

prioritats del Pla de seguretat local 2021-2024 i, pel que fa a l’àmbit disciplinari, segons 

l’informe d’avaluació del Pla de seguretat local 2016-2019, durant aquest període es van 

incoar una mitjana de 372 expedients l’any relacionats amb la tinença responsable i el 

benestar animal, per molèsties, infraccions de l’ordenança, cens, mossegades, 

abandonament...  

D’altra banda, les queixes relacionades amb la brutícia animal a l’espai públic han disminuït 

considerablement. L’any passat es van rebre, a través de l’app Mataró Neta, gairebé un 

60% menys de queixes que l’any anterior.  

Per tant, si bé detectem que les conductes incíviques en aquest sentit han millorat 

sensiblement en els darrers anys, sí que coincidim amb vostès en què cal seguir treballant 

en la tinença cívica i responsable dels gossos, i és en aquesta direcció en la que estem 

treballant i avançant. Aquí ens hi trobaran.  

 

 

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

d’acord amb la Sra. Villarreal en què s’ha produït una mancança en l’àmbit sancionador 

d’aquestes actituds. 
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Pel que fa a l’ordenança, a mi em sembla que és bona, però el que ens falla és la seva 

aplicació. Nosaltres sempre els farem costat en totes aquelles polítiques de sensibilització, 

però d’entrada aquesta sensibilització i aquest canvi d’hàbits que exigim a les persones, a fi 

que reverteixi en una ciutat més neta i lliure d’excrements de gos, ha de passar per una fase 

punitiva i d’aplicació més contundent d’aquest règim disciplinari. Això hauria d’anar 

acompanyat d’una campanya de comunicació potent i sobretot de sancions per part de la 

Policia Local. Si no és així, no ens en sortirem. 

 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, reitera que, a 

banda de les campanyes sensibilitzadores, hi ha campanyes mensuals per part de la Policia 

Local. Més d’un expedient per dia i any no és una xifra menyspreable, però estic d’acord 

que cal seguir treballant i intensificar la tasca tant de foment com disciplinària per erradicar 

aquesta mena de conductes incíviques.  

 

 

 

 

 

 

 

23 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ ALS 

TERRENYS ON ESTÀ PREVIST L’AMPLIACIÓ DE L’HOSPITAL DE 

MATARÓ.  

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta 

la pregunta següent: 
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Desde el ayuntamiento se han aprobado declaraciones Institucionales instando a la 
Generalitat de Cataluña a equilibrar y aumentar la inversión en el Hospital de Mataró para 
que el mismo, pueda dar un servicio sanitario de calidad a los ciudadanos de Mataró y de 
parte de la comarca. Parte de esa inversión se basa en la ampliación de sus instalaciones en 
suelo del núcleo urbano de Mataró: 
 

- ¿Tiene el Ayuntamiento identificados y definidos los terrenos donde estarán situadas 
las nuevas instalaciones del hospital? 

- ¿Tiene prevista la compra de estos terrenos el Ayuntamiento de Mataró? ¿Cuándo? 
- ¿Cómo se va a instrumentalizar el traspaso de estos terrenos a la Generalitat de 

Cataluña? 
- ¿Cuándo calcula este Ayuntamiento, independientemente del instrumento de 

enajenación y compra de los terrenos, que la Generalitat podrá recepcionarlos? 
 
 
 
 
 
 

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut,  

explica que l’Ajuntament de Mataró té, entre els seus compromisos de mandat, fer el 

seguiment i la reclamació de l’arribada dels nous equipaments sanitaris, entre ells el nou 

sociosanitari i l’ampliació de l’Hospital. Una sèrie de transformacions en l’àmbit de la salut 

que han d’obrir noves oportunitats de futur. 

En resposta a les seves preguntes, en el cas dels terrenys d’aquests equipaments, ja l’any 

2010 es va preveure una necessitat de 15.000 m
2
 de sostre per acollir un equipament 

sociosanitari d’abast comarcal. Aquestes previsions van haver de ser modificades a 

l’octubre del 2017 per la inclusió de necessitats d’amplicació de l’Hospital, a sol·licitud del 

Servei Català de la Salut, a 19.000 m
2
. 

A fi de disposar d’aquest sòl, l’Ajuntament va tramitar una modificació puntual del Pla 

General del sector de la carretera de Cirera, aprovat definitivament pel conseller de Territori 

i Sostenibilitat el 23 d’octubre del 2018, que preveu una parcel·la davant l’Hospital 

qualificada de sistema d’equipament sanitari.  

Quan es desenvolupi el sector, amb l’aprovació del projecte d’urbanització i el de 

reparcel·lació, la finca passarà a ser municipal en concepte de cessió obligatòria i gratuïta 

del sòl destinat a equipaments, zones verdes i vials, que han de fer els propietaris  del 

sector. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament no té previst adquirir aquests terrenys, ja que estan 

identificats i definits i s’obtindran per cessió obligatòria i gratuïta.   
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Tot aquest procés s’està treballant conjuntament amb els equips tècnics del Servei Català 

de la Salut. La darrera reunió de treball va tenir lloc el passat 20 de febrer. L’Ajuntament ha 

ofert la possibilitat d’obtenir-ne la titularitat per cessió avançada dels terrenys, si bé la 

Generalitat vol valorar-ne la fórmula més adient i per això ha demanat un seguit d’informes 

tècnics de la finca i dels terrenys i calendaris tant de la tramitació de l’ocupació directa com 

del projecte d’urbanització. 

Amb aquesta informació, el Servei Català de la Salut ha d’elaborar i comunicar a 

l’Ajuntament les previsions en relació amb les diferents fases de planificació per a la 

construcció d’aquests equipaments sanitaris i del moment en què els caldrà disposar de la 

titularitat dels terrenys. Serà aleshores quan l’Ajuntament haurà de fer les gestions 

oportunes per posar a disposició de la Generalitat els terrenys esmentats en la data i 

condicions que conjuntament s’acordin. 

 

  

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, 

considera que sempre s’està parlant de fer declaracions institucionals perquè la Generalitat 

inverteixi els diners, però resulta que des de l’Ajuntament no s’està fent la feina que s’ha de 

fer per impulsar-ne la reurbanització i que els terrenys reverteixin en l’Ajuntament o en la 

Generalitat. 

Por lo que me ha dicho, entiendo que no va a ser a corto plazo que se empiece ningún tipo 

de inversión, porque todavía se tiene que urbanizar y realizar muchos trabajos previos, por 

lo que la situación aún está muy verde. 

Nosotros hemos hablado con trabajadores del Hospital y a ellos les habían informado de 

que los terrenos ya eran titularidad de la Generalitat y que esto era cuestión de dos o tres 

meses. 

Creo que hay una falta de información entre el Ayuntamiento, el Consorcio, los trabajadores 

del Hospital y la Generalitat. Lo que les pido es que se coordinen porque es un tema muy 

importante y estamos desde los grupos pidiendo a la Generalitat que se pongan a trabajar, 

pero luego resulta que desde aquí no urbanizamos los terrenos.  

Por lo tanto, en las declaraciones institucionales también habríamos tenido que pedir que el 

Ayuntamiento acelere los trámites y mande urbanizar o haga lo necesario para que todo se 

ponga en marcha.  
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Y finalmente, informen bien a los trabajadores del Hospital porque se piensan que dentro de 

nada tendrán el nuevo equipamiento en funcionamiento.  

 

  

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut,  

recorda que ara mateix les gestions depenen de la Generalitat i que l’Ajuntament hi treballa 

cada dia.  

Por otro lado, reiterarle que todo avanza a su ritmo (la última reunión fue escasamente hace 

un mes), y por lo tanto las cosas no están tan verdes como usted imagina. 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, considera que val la pena convocar els 

portaveus en el termini d’uns dies per explicar-los els últims avenços i novetats al si del 

Consell Rector del Consorci, amb la participació del gerent.  

 

 

 

 

24  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE L’APLICACIÓ DE POLÍTIQUES 

DE PREVENCIÓ DE SALUT MENTAL I EL SUÏCIDI. 

 

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, presenta el 

prec següent: 

 
El 31 de enero de 2019, por iniciativa de este grupo municipal, se aprobó por unanimidad la 
propuesta de resolución que pedía un plan para la prevención del suicidio. 
 
Entre los acuerdos adoptados figuraban la declaración de Mataró como ciudad 
comprometida con la prevención del suicidio y que el Ayuntamiento trabajase en un plan de 
prevención y la atención al superviviente, además de concienciar a la sociedad de este 
importante problema. 
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Durante el transcurso de la pandemia, y tras un año de distancia social, limitación de las 
visitas familiares, el confinamiento y la relación disminuida con las amistades, existen ya 
diversos estudios que confirman que se han incrementado de forma alarmante las tasas de 
ansiedad y tristeza, un aumento de las patologías en salud mental, el empeoramiento de 
patologías ya diagnosticadas, esquizofrenias y TOC, además del aumento de consumo de 
estupefacientes. 
 
Por todo ello el grupo municipal Ciudadanos partido de la ciudadanía presenta el siguiente 
Ruego: 

- Que el ayuntamiento de Mataró elabore una campaña especifica de prevención de las 
enfermedades mentales y en especial sobre el suicidio que incluya el estudio e implantación 
de un programa detallado para sensibilizar sobre la extensión de este mal, la afectación de 
su entorno y el desarrollo de actividades y contenidos encaminados a su prevención.  

- Que, en este contexto, el ayuntamiento de Mataró cree un programa especialmente 
destinado a la prevención de este tipo de enfermedades mediante el uso de cartelería, redes 
sociales y posicionamiento web de forma análoga a como se hace en otras administraciones. 

- Que se habilite un teléfono para este tipo de situaciones de emergencia las 24 horas del 
día 

 

   

 

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut,  

passa a fer algunes apreciacions abans de contestar el prec presentat, que considera molt 

important. 

Des de l’any 2018 el Servei de Benestar Social disposa d’un protocol de prevenció i maneig 

de la conducta suïcida en l’àmbit dels serveis socials bàsics, que inclou els elements de 

detecció i avaluació de possible conducta suïcida en les persones usuàries del servei, així 

com pautes d’actuació segons el nivell de risc detectat. 

El Servei de Benestar Social disposa d’una professional que atén els casos detectats i 

realitza les intervencions oportunes a nivell psicològic i, si s’escau, la derivació i coordinació 

intersectorial en l’àmbit de la salut.  

Des de l’activació d’aquest protocol, el volum de casos detectats, com vostè molt bé diu, ha 

estat seguint una línia ascendent, especialment destacable, malauradament, durant l’any 

2020 i el 2021. 

D’altra banda, des dels serveis socials, durant aquest 2021 estem preparant un cicle de 

formació per a tots els professionals del servei, vinculada a l’àmbit de la salut mental, amb 

l’objectiu de millorar la detecció i el maneig d’aquesta tipologia de casos. 
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Paral·lelament, des de l’Ajuntament es va impulsar, l’any 2017, la Taula de Salut Mental, 

composta per tots els agents del territori que treballen en aquest àmbit per tal de coordinar 

l’atenció i els recursos de salut mental i que s’ha reprès amb molta força aquest 2021. 

En aquesta última reunió de fa 15 dies i com a resultat de l’anàlisi DAFO que es va realitzar, 

es va consensuar establir grups de treball entre tots els agents de salut mental de la ciutat.  

La prevenció del suïcidi és una temàtica transversal que es tracta en tots els grups de 

treball de la Taula. Per aquest motiu, els grups de treball tenen l’encàrrec de fer una 

proposta on s’hi especificaran les accions a desenvolupar per assolir els objectius marcats, 

el procediment i l’avaluació, el calendari, els recursos i el pressupost.  

Una eina important derivada de la tasca en salut mental és el Mapa de Recursos del Servei 

d’Atenció a la Salut Mental de la ciutat, que estarà disponible en breu i que ara mateix està 

sent revisat per a la seva actualització després d’aquest període que ens ha obligat a 

canviar dinàmiques, intervencions i a transformar funcionaments. 

Per això, Sr. Molero, entendrà que cal treballar de la mà de les entitats, serveis, 

associacions i institucions de la ciutat per oferir els recursos més adequats, prèviament 

analitzats i avaluats, per construir entre tots la ciutat més justa i pròspera que volem. 

 

 

 

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, no entén per 

què no s’accepta el prec si la Sra. Seijó està d’acord amb ell en la majoria de punts. 

¿Qué es lo que no le parece bien? ¿Habilitar un teléfono 24 h? 

Ayer fue el Día Mundial de la Salud (7 de abril) y precisamente en la página web de la OMS 

se hacía una advertencia fundamentalmente a los suicidios en referencia a la salud mental. 

Ayer también, buscando información al respecto, la directora de la Federación de Salud 

Mental de Cataluña y también el vocal del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Oscar 

Pino, decían que todavía no somos capaces de saber cuál será la dimensión que adquirirán 

las enfermedades mentales después de la pandemia, y además nos acusan a los políticos 

de no preocuparnos a veces de las cuestiones de los ciudadanos.  

Lo que le pido es tan fácil como poner un enlace desde la web del Ayuntamiento a una 

página web que ya existe y se llama “No estic bé” de Salut.cat de la Generalitat. Esto ya 

habría servido. 
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Y en cuanto a que se haga cartelería y se ayude a la gente a pedir ayuda, no veo dónde 

está el problema. 

En fin, lo podremos discutir más tranquilamente en otras ocasiones, pero me sorprende. 

 

 

 

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut,  

es posa a la disposició del Sr. Molero per explicar-li per què no li accepta el prec.  

De hecho, no es un tema de aceptar o no aceptar, se trata de que esta cuestión está sobre 

la mesa de muchas asociaciones, la Federación de Salud Mental de Cataluña, el Consorcio 

Sanitario del Maresme, el ICS, etc., en la que todos estamos trabajando de la mano para 

formalizar de qué manera atendemos esta problemática. Por eso no me parece adecuado y 

sería prepotente por nuestra parte aceptar un ruego ahora aquí, pasando por delante de lo 

que ellos puedan decidir en una mesa de trabajo. 

No piense por ello que no estamos de acuerdo con su preocupación, ya que la 

compartimos, y además me gusta que la exponga.  

 

 

 

 

25  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER A LA MODERNITZACIÓ 

DELS PLENS MUNICIPALS, DE L’AUDIÈNCIA PRÈVIA I PER 

L’IMPULS DE LES CONSULTES CIUTADANES. 

 

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

següent: 

 
L’Ajuntament de Mataró ha tingut sempre la voluntat de promoure tots els canals de relació 
amb la ciutadania, però la societat ha evolucionat molt ràpidament i molts dels mecanismes i 
canals que fins ara havien donat resposta a les dinàmiques de participació ciutadana, han 
anat quedant obsolets.  
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En la nostra opinió, requereixen una reformulació ben pensada, per promoure el dret a la 
ciutadania a intervenir a les dinàmiques deliberatives, sentint-se així partícips de les 
decisions, del disseny i de l’aplicació de les prioritats municipals. 
 
Aquesta reformulació afectaria des dels Plens Municipals (seguits cada vegada per menys 
ciutadans)  fins l’Audiència Prèvia i els Consells Municipals de Participació i plantejaria 
també la necessitat d’assajar mecanismes per a intentar apropar la ciutadania als temes de 
gestió pública que afecten a tothom, com per exemple debats monogràfics de Política 
General o la pràctica natural de Consultes Populars. 
 
Algunes de les principals idees, entre d’altres, que voldríem posar a debat i estudi a la 
Comissió Especial d’Organització Municipal farien referència a :  
 
● Redissenyar els Plens per fer-los més moderns, àgils i atractius pels ciutadans. 

 
o Millorant la comunicació del Ple: abans, durant i després.  
o Introduint material gràfic/audiovisual a les intervencions i explicacions al Ple 
o Explorant altres idees per incrementar l’interès de la ciutadania en el màxim 

òrgan de decisió de la ciutat: revisió i gestió dels temps, canvis en precs i 
preguntes,...) 

o Explorar la possibilitat d’assistència telemàtica als Plens en casos específics. 
 
 

● Revisar el funcionament general de l’Audiència Prèvia 

 
o Millorant la comunicació del l’Audiència Prèvia: abans, durant i després. 

Impulsar la participació ciutadana especialment durant aquest temps 
pandèmic.  

o Permetent rèplica i mini-debat-interacció amb la persona que 
interpel·la/pregunta al Ple 

o Revisant els criteris per a evitar tallar abruptament les intervencions  
 

● Instaurar una vegada a l’any un Ple de Debat de política general local sobre l’estat 
de situació general de la ciutat  
 

o Es tractaria d’una sessió presencial (sempre en funció de les mesures 
sanitàries del moment).  

o Probablement s’hauria de fer en un lloc més ampli que el Saló de Plens, ja 
que hauria d’estar obert a la participació ciutadana (entitats, associacions i 
ciutadans individuals).  

 
 

● Assajar iniciatives de democràcia directa  
 

o Portar a terme, de manera habitual, consultes populars de competència 
municipal per temes transcendents a Mataró i per conèixer l’opinió de la 
ciutadania respecte diferents projectes de ciutat.  
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o El reglament existeix i  l’eina informàtica també. Caldria només la voluntat de 
desenvolupar-ho i promoure efectivament el dret a la ciutadania a intervenir i 
contribuir a les grans decisions, disseny i aplicació de les prioritats municipals. 
 
 

● Modernitzar la interpretació del Reglament d’Honors i Distincions 

 
Totes aquestes qüestions, de plantejament i també de funcionament, i d’altres que 
apareixeran en el transcurs del debat, estan recollides al Reglament Orgànic Municipal 
(ROM) i a d’altres documents, com el Reglament de Participació o el d’Honors i Distincions.   
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, formula el següent 
PREC: 
 
1. El Govern Municipal convocarà la Comissió Especial d’Organització per debatre i adoptar 
les decisions oportunes respecte Plens, Audiència Prèvia, Consultes Populars i revisió de 
Reglaments Municipals, que facilitin la participació de la ciutadania en la gestió municipal.  
 
2. El Govern Municipal instaurarà una vegada a l’any un Ple de Debat de política general 
municipal sobre l’estat de situació general de la ciutat i on es podran compart ir i confrontar 
els diferents punts de vista sobre l’orientació de futur de Mataró i la visió de cada Grup 
Municipal. 
 
 

 

 

 

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

Mobilitat, coincideix amb la necessitat de seguir introduint millores als plens per fer-los més 

moderns, àgils i atractius per als ciutadans i també per al conjunt dels electes del consistori. 

En aquest sentit, com bé saben, estem treballant per dotar la sala de plens dels recursos 

tècnics necessaris perquè així pugui ser. Sobre això, ens comprometem a portar a la 

Comissió Informativa de Presidència la presentació del projecte i, si implica alguna 

modificació del ROM, ho tractarem també a la Comissió Informativa Especial del ROM.  

Acceptem debatre, en el si de la Comissió Informativa Especial del ROM també, el 

funcionament general de l’Audiència Prèvia per estudiar la introducció de millores i també 

per tractar la seva proposta de celebrar un ple de debat de política general local sobre 

l’estat de situació general de la ciutat. Així mateix, tractarem qüestions relatives al 

desplegament de mesures de major participació ciutadana.  

Demà mateix posarem a l’agenda la convocatòria de la CIM Especial del ROM.  

Això no obstant, voldria destacar també l’impuls que des del mandat anterior estem donant 

a la participació en la plataforma Decidim, actualment activa per a les consultes 
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d’ordenances municipals, pressupostos participatius i també respecte a la transparència, 

amb moltes mesures que han anat millorant aquest aspecte i que ens han valgut el 2020 —i 

anuncio que també l’obtindrem el 2021— el Segell d’Excel·lència d’InfoParticipa per haver 

assolit el 100% dels requisits de transparència en les administracions locals que estableix 

aquesta entitat.   

 

 

 

 

 

26  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’ELIMINACIÓ D’ESCOCELLS I LES TALLADES DE TRONCS 

D’ARBRE. 

 

El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent 

 

Alguns ciutadans han traslladat al GM d’ERC-MES la seva preocupació perquè operaris de 
l’ajuntament estan tapant escocells on abans hi havia arbres plantats, eliminant d’aquesta 
manera els escocells. 
 
D’altres ciutadans ens han fet saber que els arbres que estan morts i que estan tallats a 
meitat de tronc, a una alçada d’un metre aproximadament, s’estan tallant arran de terra.  
 
Per tot l’exposat, el grup municipal d’ERC-MES formula les següents preguntes: 
 

1) Quin és el motiu de tapar escocells ? 

2) Quants escocells s’han tapat darrerament i quants està previst tapar-ne ? 

3) Quin és el motiu per tallar els troncs dels arbres que estan a una alçada d’un metre ?  
4) Quants arbres s’han tallat arran de terra i quants està previst tallar-ne ? 
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El senyor José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i 

Forestal, explica que el Servei pot tapar els escocells de manera definitiva o provisional:  

Definitivamente, cuando la distancia es incompatible con la especie, por interferencias con 

servicios o por la solicitud de algún particular o entidad. Y provisionalmente, básicamente 

por la petición de ciudadanos para evitar caídas. 

En respuesta a la pregunta de cuántos alcorques se han tapado, la respuesta es que los 

necesarios según la valoración de los técnicos de Jardinería del municipio. En este sentido, 

le invito a mantener una reunión con el responsable del Servicio para que le explique 

exactamente cuál es la situación actual. 

En relación con la tercera pregunta, el motivo es porque a la hora de acabarlos de eliminar, 

se deja el espacio de un metro para que la excavadora pueda arrancar el árbol.  

Finalmente, en respuesta a la última pregunta, tengo que decirle que hay un centenar de 

árboles pendientes de acabar de eliminar manualmente y unos 165 a la espera de decidir 

qué fórmula se les aplica para su eliminación. 

 

 

 

El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MES, no comparteix les 

respostes del Sr. Ricis. 

Els arbres fan els carrers de la ciutat més agradables. L’única cosa que aconseguim tapant 

escocells és que hi hagi menys arbres. Si es passeja per la ciutat, veurà escocells tapats de 

fa anys, i en aquests llocs no s’hi han tornat a plantar arbres mai més. 

A més, trobem que és malbaratar recursos públics fer l’escocell i plantar l’arbre per  

finalment tapar-lo.  

Respecte a per què tallen arran de terra els arbres que ja estaven tallats a un metre 

aproximadament, se m’acudeixen altres preguntes: si primer tallem l’arbre a la meitat i 

després el tallem arran de terra, potser també és un malbaratament de recursos públics. Sí 

que és veritat que no paguem cap factura per aquest concepte, però aquests operaris 

podrien estar fent altres treballs. Els recordo que Mataró està molt deixada.  

M’ha deixat sorprès la seva resposta i li posaré un exemple:  

[Es mostra una imatge]  

Això és el Camí del Mig, entre la Ronda del Cros i en direcció a Argentona, i aquests arbres 

semblava que estaven bé.  
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[Es mostra una altra imatge comparativa].  

Doncs, fa pocs anys ja no en quedava cap, només es veien els escocells, i ara els han tapat 

tots. 

És a dir, no em queda clara la seva resposta. Si m’ha de convidar a una reunió per 

contestar-me, fem-ho d’una altra manera. 

Deixi’m dir-li que tampoc em va quedar clara la seva resposta de fa uns mesos, quan vam 

denunciar que no s’havien replantat tots els arbres que l’Ajuntament havia pagat. Vostè em 

va assegurar que sí que s’havien replantat tots i, al cap de pocs dies, em va enviar un 

informe confirmant que en faltava plantar més de 100. 

Per tant, fem les reunions que calgui, però fer escocells, plantar arbres i tapar escocells és 

un malbaratament, com també ho és tallar dues vegades un tronc d’arbre. 

 

 

 

El senyor José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i 

Forestal, en relació amb els pollancres del Camí del Mig, aclareix que són arbres amb una 

tendència molt gran a caure i, per tant, alguns s’han hagut d’anar eliminant pel perill que 

suposaven.  

D’altra banda, si deixes l’escocell a prop d’una escola que ha sembrat molts pins que s’han 

menjat l’espai d’aquella vorera, al final s’acaba decidint, ja que no hi ha prou distància entre 

espècies, treure l’escocell perquè és un perill per a la ciutadania. Ja vam tenir un accident 

amb un noi amb un patinet i ens va fer una reclamació per aquest motiu.  

No obstant això, l’emplaço a una reunió perquè és molt difícil poder contestar tantes 

preguntes en només cinc minuts.  
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27  -   PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER L’ELABORACIÓ D’UN 

PLA DE DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT DEL VERD URBÀ I 

LA BIODIVERSITAT A MATARÓ. 

 

El senyor Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta el 

prec següent: 

 

Mataró és un municipi amb una gran varietat d’espais naturals, espais seminaturals i zones 
de verd urbà. Disposem, en pocs quilòmetres quadrats, d’una zona marítima amb praderes 
de posidònia, platges amb dunes, rieres típicament maresmenques i una zona boscosa a la 
serralada litoral. D’altra banda també nombrosos parcs, places, rotondes, arbrat urbà i altres 
zones enjardinades, així com també horts urbans i una zona agrícola d’horta i plantes 
ornamentals. Tots aquest espais verds juntament amb les especies animals que habiten al 
municipi formen una biodiversitat rica i variada. 
 
Mataró, com molts altres municipis, té plans de treball de desenvolupament, manteniment i 
conservació de molts d’aquest espais, però no ha elaborat un document on es posi de 
manifest, que tota l’àrea urbana, periurbana i els diferents espais naturals esmentats, formen 
part d’un mateix ecosistema que cal preservar i estudiar en el seu conjunt.  
 
La diversitat i el manteniment d’aquests espais naturals i l’equilibri entre ells contribueixen 
d’una forma essencial en el manteniment de la qualitat de vida i produeixen beneficis a les 
persones. Una visió global d’aquest espais ha de servir per connectar els mataronins amb la 
natura, els espais verds i integrar la ciutat al territori.  
 
A Girona, ja el 2016, es va elaborar un pla pel foment de la biodiversitat urbana i  Barcelona 
va publicar també un Pla de verd i biodiversitat.  
 
La ciutat de Barcelona presenta el seu pla com “un instrument estratègic que concreta el 
compromís municipal en la conservació del verd i de la biodiversitat, i que promou que la 
població conegui el patrimoni natural, en gaudeixi i en tingui cura. En altres paraules, es 
tracta d’assolir una infraestructura ecològica que sigui un recurs que ofereixi un màxim de 
serveis a una ciutat on natura i urbs interactuïn i es potenciïn.” 
 
Mataró ha d’adquirir el compromís de conservar i millorar el seu patrimoni natural per tal que 
en puguem gaudir i ens beneficiï a tots. Per fer-ho de manera sistemàtica, la ciutat s’ha de 
dotar d’aquest Pla i ha de definir els objectius i les línies d’actuació destinades a concretar-
los. És important treballar per que la natura i la ciutat interactuïn i es potenciïn, i on el 
patrimoni verd estigui connectat i estableixi alhora una continuïtat amb el territori natural de 
la rodalia.  
 
Volem que la natura a la ciutat configuri no pas un mapa d’espais aïllats, sinó una autèntica 
xarxa verda, i la feina feta amb l’Anella Verda, que està definida com essencial a l’entorn del 
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Mataró 2022, s’ha d’integrar a aquesta visió més amplia de la biodiversitat al municipi, 
ampliant aquesta visió i incorporant tota la biodiversitat que allotgen els espais estrictament 
urbans. 
 
Per tot l’exposat, des del Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, formulem el següent 
prec: 
 
1. El govern de Mataró elaborarà un pla de verd urbà i biodiversitat que integri tota la xarxa 
d’espais naturals, amb vegetació, flora i fauna i desenvolupi el concepte d’una una veritable 
infraestructura ecològica al municipi. 
 
 

 

 

El senyor José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i 

Forestal, accepta el prec presentat ja que la proposta és molt raonable i està en 

consonància amb les prioritats del Govern. Projectes com l’Anella Verda, l’Espai Agrari, el 

Pla de Gestió de la Posidònia, el Pla Director de l’Arbrat Viari i la gestió forestal, etc., van en 

la línia del que vostè proposa. 

Creiem que l’elaboració d’aquest Pla de desenvolupament i manteniment del verd urbà i la 

biodiversitat a Mataró pot ser una eina de ciutat per donar coherència i perspectiva de ciutat 

a aquest patrimoni verd que tenim.  

 

 

 

El senyor Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’ERC-MES, agraeix que 

s’accepti el prec. De ben segur que tota la ciutadania de Mataró també ho agraeix.  

De fet, aquesta és una proposta que no és ideològica, sinó que neix dels temps de 

pandèmia, en què tots ens hem adonat de la importància que té poder gaudir de l’espai 

natural i del lleure a l’aire lliure. 

També fa pocs plens es va acceptar un prec d’aquest grup referent a la senyalització dels 

camins i de l’entorn natural de la ciutat. 

Per tant, hem de seguir treballant en aquesta línia, tots en equip, tant el Govern com 

l’oposició, en favor de la ciutadania i també dels espais naturals.  
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El senyor José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i 

Forestal, afegeix que té la gran sort d’estar treballant en aquesta regidoria i d’estar 

col·laborant amb tots els tècnics de l’Ajuntament. Tots treballem en la mateixa direcció 

perquè els ciutadans puguem gaudir dels nostres espais verds. 

Agraeixo que el vostre grup ens feu partícips de les vostres inquietuds.  

 

 

 

 

 

28  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER REALITZAR UN PLA DE 

CONTROL SISTEMÀTIC PER EVITAR GREUGES ALS VEÏNS I 

VEÏNES DE LA CIUTAT, PER UNA MILLOR CONVIVÈNCIA. 

 

La senyora Teresa Navarro i Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta el 

prec següent: 

Arriba el bon temps i les ganes de socialitzar-nos a l’aire lliure, a les places, als parcs, als 
carrers de pobles i ciutats, a les platges i enguany, encara més. Ja portem un any convivint 
amb la COVID-19. 

Comença la temporada de platja i amb ella la licitació de les guinguetes i això ens porta a 
pensar que hem de fer-ho millor que els darrers anys. Masses de les queixes que arriben al 
nostre Grup Municipal estan relacionades d’alguna manera amb molèsties a la convivència 
ocasionades per actituds incíviques recurrents en molts indrets de la ciutat i en molts casos 
degut al soroll. 

El 4 de juliol del 2020 el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment 
d’esquerres va entrar per escrit un prec a aquest Govern Municipal per tal de trobar una 
solució urgent al soroll provinent de les guinguetes properes a Sant Simó que ocasionaven 
molèsties considerables als veïns i veïnes, i en el Ple de setembre, veient que la situació no 
millorava i que les pràctiques incíviques es repetien en aquest indret i d’altres de la ciutat, 
vam formular una pregunta, aquesta anava sobre el grau d’acompliment de les ordenances 
de civisme i de soroll. 
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L’esperit de les ordenances 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. 

Com a Grup Municipal, tal i com us demanàvem en el prec del juny i en el Ple de setembre 
del 2020, en el moment de preparar aquest prec, 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. 

El Plec de Clàusules Administratives dins de les Consideracions Tècniques en l’apartat v) de 
les Normes de compliment obligatori i específic, diu textualment: 

“No es permet la realització d’actuacions musicals sense autorització expressa. Es podrà 
disposar de música ambient, de tipus melòdic sense estridències. Els aparells de música 
funcionaran a nivell sonors que no impliquin molèsties pels usuaris de la platja ni als veïns, i 
dins els nivells sonors establerts per la normativa vigent, En cas d’instal·lar altaveus 
s’enfocaran cap el centre d’aquesta, quedant prohibit dirigir la música en cap altre direcció, 
caldrà disposar d’un limitador acústic segons ordenança municipal de soroll”.  

Tenint en compte que l’Ajuntament és el responsable de la concessió de les  llicències 
d’aquestes guinguetes i d’altres locals i que ha de vetllar perquè es compleixin les 
ordenances sobre el civisme i el control de soroll, el Grup Municipal de ERC-Mov.Esquerres, 
formula el següent prec: 

● Per tal de compatibilitzar l’oci nocturn i l’activitat pròpia de les guinguetes amb el 
descans necessari dels veïns i veïnes, demanem que es realitzi un pla de control 
sistemàtic per tal de verificar l’acompliment dels requisits establerts a les clàusules 
del plec de condicions i en particular a la v) donant compte de la seva avaluació a la 
informativa corresponent. 

 

 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, comparteix 

amb la Sra. Navarro la necessitat de conciliar el dret al descans dels veïns amb el dret al 

lleure, a l’oci nocturn i a l’activitat econòmica, però sempre amb especial protecció al dret al 

descans i a la salut de la ciutadania, particularment en horaris nocturns. 

És per això, i per tal de garantir el compliment de l’Ordenança municipal reguladora del soroll 

i les vibracions i la restant normativa en aquesta matèria, hem impulsat diverses línies 

d’actuació dirigides a incrementar la intervenció preventiva sobre les activitats d’oci nocturn 

potencialment molestes. 

En aquest sentit, hem desenvolupat un programa conjunt entre Policia Local i Disciplina 

d’Activitats per al control preventiu de les activitats d’oci nocturn durant l’estiu, entre les quals 

s’hi inclouen les guinguetes de la platja.  
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Així mateix, es duran a terme accions d’informació i sensibilització per als promotors de les 

activitats d’oci nocturn del front marítim.  

En relació específicament amb les guinguetes de la platja, s’ha subratllat tant al Pla d’usos 

de la platja com al Plec de licitació de les guinguetes, a més d’altres mesures relatives a la 

definició d’ambientació musical o l’orientació sobre els equips de música, l’obligació de limitar 

les emissions de soroll de les activitats. En aquest sentit, se n’exigirà l’estricte compliment. 

A aquest efecte i d’acord amb el que de forma expressa preveu la clàusula 10 del Plec de 

clàusules que regeixen la instal·lació de les guinguetes, el primer mecanisme de control, 

previ a l’obertura de les guinguetes, serà la presentació per part de l’adjudicatari de la 

documentació justificativa de la instal·lació d’un limitador de decibels, que necessàriament 

haurà d’incloure el precinte amb el màxim de decibels previst al Pla d’usos, que és de 70. 

En aquest sentit, la justificació del compliment de la limitació dels decibels constitueix un 

requisit imprescindible per a l’atorgament de l’autorització per a la instal·lació de la 

guingueta, sense que es pugui adjudicar el servei de temporada si no es presenta 

l’esmentada documentació en un termini de 10 dies des de la notificació de l’adjudicació 

provisional. 

Per tant, no podran obrir la guingueta els adjudicataris que no hagin presentat la 

documentació que acrediti que disposen de limitador i de precinte que estableixi uns decibels 

màxims de 70. 

Així mateix, i tenint en compte que aquest requisit s’haurà de complir durant tota la vigència 

de l’autorització, es farà un seguiment continu per part dels serveis municipals del 

compliment tant d’aquesta mesura com de la resta de mesures establertes, i s’imposaran les 

sancions oportunes en cas d’incompliment. Sancions que podrien portar a la no-renovació 

del contracte d’acord amb el règim sancionador d’aplicació.  

Tot això, sens perjudici que en qualsevol moment pugui actuar el servei de Policia Local a 

requeriment ciutadà en cas de molèsties generades pel so de les guinguetes, amb imposició 

de les corresponents sancions. 

Per tant, i en el sentit que vostès demanen, aquest estiu hem previst intensificar les 

actuacions d’informació, control i inspecció en relació amb les emissions acústiques i els 

horaris de tancament de les guinguetes, a fi de garantir el necessari descans veïnal i la seva 

conciliació amb l’oci i l’activitat econòmica.  
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La senyora Teresa Navarro i Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MES, agraeix la 

resposta.  

De fet, això és el que volíem, que se’n fes el seguiment. Tenim molt clar que és molt 

important anar recuperant al màxim l’activitat econòmica i que, alhora, es compleixin les 

ordenances per evitar el risc de denúncies per part dels veïns.  

L’estiu passat va ser molt dur per a tots els veïns, tant els que estan más exposats al soroll 

de les guinguetes, com també els que viuen al voltant d’algunes places, com ara la de 

Rocafonda, Pepa Maca, Can Gassol, etc. 

En general, estem parlant de l’oci nocturn, però també l’estiu passat, a la tarda no es podia 

anar ni a la platja pel soroll. 

 

 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, espera que 

aquest any no calgui que la Policia Local intervingui cap guingueta i aixequi acta a 

requeriment veïnal, sinó que directament els titulars de les activitats compleixin amb la 

normativa.  

D’altra banda, li recordo que estem treballant en una nova Ordenança de civisme i 

convivència que esperem que ens ajudarà a trobar aquest equilibri necessari entre l’activitat 

econòmica i el descans veïnal i la millora de la convivència.  

 

 

 

 

 

29  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

SITUACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA A MATARÓ. 

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent: 
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Les polítiques per promoure una llengua són més efectives si compten amb la cooperació 
dels àmbits diversos de la gestió pública i cívica, com ara els centres educatius, les entitats i 
organitzacions, els serveis d’atenció social o els mitjans de comunicació de titularitat pública.  
 
Per això, amb la voluntat de reforçar les polítiques de promoció de la lengua catalana a 
través de la cooperació entre diferets àmbits de la gestió pública,  la Direcció General de 
Política Lingüística ha realitzat el projecte “#Català947. La llengua catalana als municipis de 
Catalunya,” que presenta les dades disponibles sobre els coneixements i els usos lingüístics 
dels ciutadans de tots els municipis de Catalunya, amb les dades demogràfiques de població 
que ajuden a entendre la situació del català. 
 
En el cas de Mataró, aquest document ofereix dades sobre la situació sociolingüística a la 
nostra ciutat. Dades que ens acosten als coneixements i els usos lingüístics de la població 
mataronina i del Maresme. 
 
El treball analitza, entre altres,  l’ús habitual del català, el grau de comprensió, la capacitat 
per a llegir i escriure correctament en català i també l’oferta i disponibilitat lingüística en 
l’àmbit socioeconòmic i comercial, des de la retolació fins l’atenció al públic, així com també 
l’evolució de l’ensenyament del català en els darrers anys. 
 
Cal mantenir l’esforç en tots aquests àmbits, ja que tot i sense dades la situació general és 
cada dia pitjor i per això el Grup Municipal d’ERC-Mov.Esquerres, formulem la següent 
pregunta: 
 
1. Quines són les accions i iniciatives vigents en l’actualitat per afavorir el coneixement i l’ús 
del català a Mataró? 
2. Quina és la valoració que fa el Govern Muncipal de la salut del català a Mataró? 
3. En base a aquesta valoració, quines són les iniciatives que caldria reforçar o fer de bell 
nou en el futur més immediat? 
 
 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació 

Professional i Universitat, en resposta a la primera pregunta plantejada sobre les accions i 

iniciatives, val a dir que, a part dels centres educatius, són moltes les entitats que utilitzen la 

llengua catalana com a llengua d’ús principal, com ara el Consorci de Normalització 

Lingüística, que organitza un munt d’activitats per a persones adultes, famílies, acolliment 

lingüístic, apropament de la llengua i la cultura per a una major cohesió, foment de la 

lectura... I també ajuda a comerços i empreses, en relació amb l’estudi que s’ha fet arran del 

projecte #Català947 i del programa Ofercat, impulsat per la Direcció General de Política 

Lingüística l’any 2000, on s’indica en quin grau d’assoliment es troba el tema de la retolació 
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identificativa o informativa o l’ús del català com a llengua d’identificació oral o d’adequació 

oral. 

Nosaltres, respecte als 27 municipis que mostra aquest document, estem en la posició 

número 11, que considerem que és una bona posició. 

A part de les activitats i accions que duu a terme el Consorci, tenim el Moviment Educatiu 

del Maresme, que també imparteix cursos i classes de català per a famílies.  

També s’organitzen moltes activitats a partir del Pla educatiu d’entorn relacionades amb el 

català i amb l’impuls del català, com ara els tallers intensius de català per a joves de 

Secundària, a partir de la detecció que en fan els mateixos tutors, i amb un total de 9 tallers 

intensius. I el Casal Lingüístic d’Estiu, per afavorir o millorar la baixa competència lingüística 

d’alguns alumnes.  

Per tant, en aquest sentit són moltes les iniciatives que es fan a nivell de ciutat.  

La valoració que fa el Govern sobre la salut del català a la ciutat no l’hem de fer nosaltres. 

Aquest document deixa clar que estem en la posició número 11 d’un total de 27 municipis, 

per tant, estem ben posicionats. Això no obstant, continuarem impulsant la llengua catalana 

amb aquest tipus d’accions. 

 

 

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, demana que 

s’actualitzi el Reglament d’ús de la llengua catalana a Mataró, que és de l’any 96, i que es 

revisin també totes les actuacions previstes al Pla local del català, que és de l’any 2009.  

Ho dic perquè és evident que la composició de la societat mataronina de finals del segle XX 

era molt diferent de l’actual i, 25 anys després, els hàbits socials en general han canviat molt, 

per exemple amb la introducció de les xarxes socials. 

A banda d’això, respecte a aquest posicionament número 11, la nostra sensació és que hem 

reduït una o dues marxes. No és un problema només de Mataró, però això no hauria de ser 

l’excusa per no intentar recuperar les accions en l’àmbit de la promoció de la llengua.  

És cert que cal respectar la llibertat individual, però s’han de fer lleis i polítiques concretes 

també per part dels governs municipals a fi de protegir les llengües minoritzades, com és el 

cas del català.  

A més, això pertoca especialment a governs d’esquerres, que són els que es reivindiquen 

com a defensors dels febles, impulsors dels canvis i que lluiten per la cohesió social. Res 

més clar que tenir una llengua comuna per aconseguir aquesta cohesió. 
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Ens preocupen algunes dades de Mataró. Per exemple, que un 5% de la ciutadania no 

entengui el català. També aquest estudi ens diu que l’atenció, des dels diferents àmbits, 

registra una mitjana de només un 58% en català, i en alguns sectors és encara molt més 

baixa, tot i que és cert que acaba augmentant quan l’interlocutor respon en català.   

També és una realitat que la retolació dels diferents establiments, cartes dels restaurants, 

comunicacions de les obres al carrer, etc., han fet un retrocés pel que fa a la presència de la 

llengua catalana, i ens preocupa també a Mataró el baixíssim ús del català entre la població 

adolescent i juvenil, especialment en els seus moments de lleure a les xarxes socials. 

El govern de la ciutat ha de ser proactiu, com ara fer més recomanacions d’ús del català en 

el moment d’atorgar més llicències d’activitat o vetllar perquè l’atenció al públic als 

immigrants es faci en primera instància també en català, o no propiciar errors o confusions 

lingüístiques en algunes comunicacions municipals..., i aquí vull recordar aquell anunci 

polèmic de Cultura que estava ple de faltes d’ortografia.  

En definitiva, es tracta d’actuar en favor de la llengua feble. Per part nostra, ho reivindicarem 

i defensarem sempre que calgui.  

 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació 

Professional i Universitat, considera que una cosa és la sensació que la Sra. Salicrú pugui 

tenir de perdre dues marxes i una altra de diferent és el que indica un document sobre la 

llengua catalana a Mataró, pel que fa a coneixements i usos lingüístics, que són dades 

objectives.  

Amb tots els meus respectes, dir-li que tots fem faltes d’ortografia i gramaticals, fins i tot 

vostès de vegades quan presenten algun prec, alguna pregunta o alguna proposta de 

resolució.  

I tots els meus respectes per totes aquelles persones que, tot i que no dominin el català o 

no en siguin filòlegs, intenten parlar i escriure en català malgrat cometin errades. 
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 30  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER L’ADHESIÓ DE MATARÓ 

AL PROGRAMA D’ACTES DE CELEBRACIÓ DEL 90È ANIVERSARI 

DE LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA. 

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta el prec 

següent: 

 
El 14 d'abril d'enguany es compleixen 90 anys de la proclamació de la República i, amb 
motiu d'aquesta efemèride, el Govern impulsa durant tot el 2021 una programació diversa 
que, per mitjà de l’organització del Memorial Democràtic i la Direcció General de Memòria 
Democràtica, inclourà exposicions, col·loquis, l’edició de publicacions i la celebració d’actes 
commemoratius en diversos indrets de Catalunya. 
 
L’efemèride es commemorarà amb exposicions, trobades i taules rodones d’historiadors i 
experts i amb diferents publicacions a càrrec, entre d’altres del Memorial Democràtic i de la 
Direcció General d’aquest àmbit.  
Els actes inicials seran, en primer lloc, una exposició titulada “Tres dies d’abril. 90 anys de la 
proclamació de la República” que s’inaugurarà el 13 d’abril als Jardins del Palau Robert, a 
Barcelona i un acte institucional central el mateix dia 14 al Plau de la Generalitat.  
 
Molts ajuntaments i entitats ja s’han adherit a les commemoracions. És el cas, entre d’altres 
de Barcelona, de l’Hospitalet de Llobregat, Cervelló, Calella o el Masnou. Alguns d’ells, a 
més, han incorporat activitats i actes organitzats als seus municipis al Programa 
Commemoratiu. 
 
Mataró ha tingut històricament i sentimental, uns forts vincles amb el republicanisme, el 
cooperativisme i la lluita dels moviments obrers i és per això, que pensem que Mataró ha de 
formar part de la llista de municipis que no només s’han adherit a l’efemèride, sinó que hi 
aporten de manera destacada actes singularitzats. 
 
Es per això que el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, formulem el següent 
PREC: 
 
1. El Govern Municipal formalitzarà l’adhesió de Mataró a les commemoracions per recordar 
l’aniversari de la República i hi contribuirà, en col.laboració amb les entitats de la Memòria 
Històrica de la ciutat, amb l’organització d’actes i activitats diverses. 
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El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i Transició 

Ecològica i Cultura, està d’acord que Mataró ha tingut i manté forts vincles amb el 

republicanisme, amb el cooperativisme i amb la lluita dels moviments obrers i veïnals. La 

recuperació dels ajuntaments democràtics ha permès organitzar cada any activitats de memòria 

històrica a la ciutat amb el suport de l’Ajuntament de Mataró. Aprofito l’ocasió per donar les 

gràcies a totes aquestes entitats que any rere any han contribuït a la recuperació de la memòria 

històrica a la ciutat.  

També voldria informar-los que a hores d’ara els actes que organitza el Grup de Recerca de la 

Memòria Històrica de Mataró, amb motiu de la commemoració de la Segona República 

espanyola, se celebraran els propers 14 i 18 d’abril del 2021, com ara: 

A les 10.30 h al Monument a les Brigades Internacionals, a la plaça de Rafael de Casanova es 

farà un parlament i una ofrena floral, etc. I un seguit d’activitats que es duran a terme aquell 

diumenge 18. 

D’altra banda, el Museu de Mataró s’adhereix enguany al projecte expositiu Visca la República, 

que organitza la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona dins del programa 

Memòria en Xarxa, per commemorar el 90è aniversari de la proclamació de la Segona 

República i amb la proposta “Les converses d’en ‘Míliu’”, que es podrà veure a Can Serra des 

de l’1 d’octubre al 19 de desembre del 2021.  

Aprofito també per informar-los que des de la Regidoria de Cultura s’està treballant en 

l’elaboració d’un programa de memòria històrica de Mataró que esdevingui un full de ruta en 

aquesta matèria. 

Per tot plegat, Sra. Salicrú, acceptem el seu prec i qualsevol activitat que puguem organitzar al 

voltant d’aquesta commemoració serà ben rebuda. 

 

 

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, entén que si 

s’accepta el prec Mataró sortirà a la llista d’ajuntaments que s’han adherit a aquesta 

commemoració. De moment no hi som i això ens va sobtar. Ens alegra, doncs, que s’hi 

sumin i que hagin recapacitat sobre aquesta decisió inicial.  
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Ens preocupa, però, que si potser no haguéssim presentat aquest prec, segurament no 

s’haurien sumat a aquesta iniciativa de recuperació de memòria històrica tan necessària per 

a la ciutat.  

Esperem que en els actes que s’organitzaran hi siguem presents tots. Ens agradaria que, 

com a institució municipal, s’espavilessin i organitzessin alguna celebració d’aquests 90 anys 

de la proclamació de la República. 

Mataró, l’any 1931, també va ser important i va ser el moment en què va ser escollit l’alcalde 

republicà Josep Abril i Argemí. 

Des d’ERC saben que no faltarem a la cita i que estendrem la mà, en la nostra 

commemoració, a tots aquells amb qui fa 90 anys vam compartir els ideals republicans per 

fer un món millor. Nosaltres ens en sentim hereus i esperem que vostès també se’n sentin. 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dona el ple per finalitzat.  

Moltes gràcies a tots. Ha estat un debat interessant. Molt bona nit a tots els regidors i regidores 

i molt especialment a tots aquells que ens han seguit des de casa. 

Una forta abraçada a totes les persones afectades d’una o altra manera per la covid.  

Molt bona nit a tothom.  

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22:50 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  

 

 


