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ACTA NÚM. 03/2022 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 3 DE MARÇ DE 2022.   

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia tres de març de 

dos mil vint-i-dos, 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) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
LAURA SEIJO ELVIRA  TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE   (PSC-CP) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
ANNA VILLARREAL PASCUAL TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
DANIEL HURTADO DÍAZ REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
JOSE ANTONIO RICIS SAAVEDRA REGIDOR/DELEGAT (PSC-CP) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM) 
ROSA GUANYABENS CASARRAMONA REGIDORA  (ERC-MES-AM) 
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM) 
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI REGIDORA (ERC-MES-AM) 
TERESA NAVARRO I ANDREU 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) 

 

 

No assisteix a la sessió: 

MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE     (PSC-CP) 
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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 NÚM. 2203/2022 DE 28 DE FEBRER 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 3 de març de 2022 

Òrgan: Secretaria General 

 

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res 

que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de 

març de 2022, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els 

assumptes consignats en el següent  

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

1.- Aprovació, si s'escau, de l´Acta de la sessió ordinària del dia 3 de febrer de 2022.-      

 

2.-  DESPATX  OFICIAL.- 

 

 

   DICTAMENS 

 

   JUNTA DE PORTAVEUS 

 

3.-   Donar compte Decret d´Alcaldia núm. 2200/2022 de 28 de febrer, d´Organització i 

Competències del Govern Municipal.- 

 

4.- Moció modificació composició Comissions Informatives Municipals.- 

 

5.- Aprovar la Declaració Institucional de l’Ajuntament de Mataró sobre la lluita contra el 

frau.- 
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   CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA 

MATARÓ 

 

 Presidència 

 

6.-  Atorgament a títol pòstum el títol honorífic de Filla Adoptiva de la Ciutat a la Sra. Consol 

Nogueras Seda.- 

 

 

 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 Servei de Gestió Econòmica  

 

7.- Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita 

contra la morositat, corresponent al quart trimestre de 2021.- 

 

8.-  Aprovació de la restitució a disponibles de crèdits declarats com a no disponibles en el 

pressupost 2022.-   

  

 

 Servei d’Ingressos 

 

9.-  Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores de l' 

IIVTNU i de l' ICIO.- 

 

10.-  Aprovació de l'acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació 

de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públics 

de l' Ajuntament de Mataró en favor de la Diputació de Barcelona.-  

 

 

 Servei de Compres i Contractacions 

 

11.- Aprovar l´adjudicació del contracte del servei d´atenció a domicili de suport a la llar i 

atenció a la persona.-  

 

 

 

 CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

 Direcció d’Urbanisme i Planificació 

 Servei d’Urbanisme i Patrimoni 

   

12.- Aprovació provisional de la Modificació puntual segona del Pla general d’ordenació 

sector Vallveric.- 

 

13.- Aprovació provisional de la Modificació puntual segona del Pla parcial Vallveric.- 

 

 

 Direcció de Promoció Econòmica 

 Servei de Promoció de Ciutat i Comerç 
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14.- Aprovar la proposta d’acord de desistiment del conveni de col·laboració i delegació de 

competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, com a 

municipi afectat pel projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni 

cultural de la comarca.- 

 

 

   IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  

 

   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

  

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

Catalunya-MES per promoure mesures per afavorir la participació de les persones amb 

trastorn de l’espectre autista a les activitats de la ciutat.- 

  

16.-  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró de creació 

d´un Comitè d´obres i mobilitat, i la redacció d´un Protocol de tramitació de projectes i 

seguiment d´obres.-  

 

 

 PRECS I PREGUNTES 

 

17.-  Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre 

l´abandó de les obres d´accessibilitat al Clos Arqueològic Torre Llauder.-   

 

18.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre el possible 

establiment i desplegament d´un servei municipal de bicicletes (BICIMAT) a Mataró.- 

 

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

relació a la Fundació Unió de Cooperadors.- 

 

20.-  Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació als 

estatuts de la Societat Aigües de Mataró, SA (AMSA).- 

 

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

millorar la planificació i operativitat de les zones de carrega i descarrega.-  

  

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

sobre la replantada d’arbres.- 

 

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

sobre el compromís de presentar el Pla d’Oci Nocturn.- 

 

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

sobre el nou sistema de recollida d’escombraries del centre.-  

 

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

sobre el format i les ubicacions de les activitats culturals de la ciutat.- 
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26.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre les propietats de la SAREB a Mataró i les futures actuacions al respecte.- 

 

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=50.0&endsAt=256.0 

 

 

L’Il.lm. Sr. President, abans de començar el Ple, dóna compte de l’acord del 4-11-2010 en 

què aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest Institucional del Dia Internacional 

contra la violència envers les Dones, i es va adoptar el compromís d’expressar públicament 

el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1 minut de silenci en senyal de dol per la mort de 

dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya.  

 

Tot seguit convida els presents a observar aquest minut de silenci en memòria de la persona 

assassinada.  

 

A continuació el Sr. Alcalde obre la sessió i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=231.0 

 

 

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 3 DE FEBRER DE 2022.      

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

2  -  DESPATX OFICIAL 

 No hi han assumptes a tractar. 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=50.0&endsAt=256.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=231.0
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DICTAMENS 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 3 i 4 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

3 -  DONAR COMPTE DECRET D´ALCALDIA NÚM. 2200/2022 DE 28 

DE FEBRER, D´ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES DEL GOVERN 

MUNICIPAL. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=286.0&endsAt=881.0 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut 

i Recursos Humans, dóna compte del següent Decret:  

 
“Constituïda la Corporació el passat dia 15 de juny de 2019, l’Alcalde va dictar uns 
primers acords que van permetre configurar el govern municipal: 
 
Un primer decret DECRET 4949/2019, de 18 de juny, de delegacions de competències 
efectuades a favor dels regidors delegats. 
 
DECRET 4967/2019, de 19 de juny, de nomenament dels Tinents d’Alcalde de 
l’Ajuntament de Mataró. 
 
DECRET 5428/2019, de 5 de juliol, de delegació de competències per a l’impuls de 
comeses específiques. 
 
El Decret 5433/2019, de 5 de juliol, d’Organització i Competències del Govern Municipal 
va significar un important esforç per aprofundir en els objectius següents: 
 
-     Definir l’organització política del govern municipal adequada a les finalitats que vol 

assolir el govern. 

-      Definir l’estructura de l’Ajuntament basada en les prioritats de govern. 

-    Concretar en base a aquesta organització la delegació de competències de 

l’Alcalde en els regidors i les regidores delegades. 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=286.0&endsAt=881.0
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Al Decret 5433/2019 també es va definir un model que presenta aquestes 
característiques:   
 

 Reforçar el perfil polític del govern. 

 Govern flexible i amb capacitat d’adaptar-se a les noves necessitats. 

 Capacitat de diàleg i d’entesa política i social. 

 Retiment de comptes. 

 Atendre el dia a dia sense perdre la visió estratègica. 

 Donar resposta als nous reptes que te la ciutat, adequant l’organització a aquests 

reptes i a les necessitats de la ciutadania i no al revés.  

 
 
Vist el Decret 4705/2020 de 9 de juliol que modificava l’Organització i Competències del 
Govern Municipal, adequava l’estructura en una fase inicial de la pandèmia i tot just 
desprès de la signatura de l’Acord Institucional per a la reconstrucció social i econòmica 
de Mataró. 

Vist el Decret 8325/2021 de 24 de setembre, pel quel es revoca temporalment la 
delegació de competències en matèria de Seguretat Pública com a conseqüència de la 
baixa per ILT. 

 
Vista la propera incorporació de la regidora Sra. Anna Villarreal, es procedeix a modificar 
puntualment les competències delegades, en relació concretament en les següents 
matèries: 

 
- Seguretat, civisme i convivència 
- Administració General i Bon Govern 
- Recursos Humans 
- Òrgans de participació i processos participatius 

 
 
En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 53 i 56 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya (TRLMC), i del que disposen els articles 43 a 46 i 114 a 118 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/86, de 28 de novembre (ROF), 

 
 

DISPOSO: 
 
 

PRIMER - ESTRUCTURA DE L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA. 
 
A l’inici del mandat vam assumir el compromís de ser un govern flexible i amb capacitat 
d’adaptació, adequar l’organització política a la realitat derivada de la crisi del 
coronavirus  requereix fer uns canvis per incrementar la capacitat d’interlocució i diàleg; 
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més coordinació política i més espais per a la concertació, també per al control i 
seguiment de l’acció de govern. 
 
 
Per aquest motiu el govern s’estructurarà en 4 àmbits de coordinació política. 
 
El model basat en àmbits polítics vol posar en valor el lideratge polític del govern definint 
clarament quins són els àmbits i les prioritats polítiques que han de guiar i dirigir l’acció 
de l’Ajuntament.  
 
En aquest moment es considera molt important en el procés de reconstrucció, l’àmbit de 
la innovació social vinculada al benestar de la ciutadania, els reptes i els eixos que es 
dibuixaran en els propers mesos incidiran clarament en aquesta dimensió. 
 
De manera complementària i també amb l’objectiu d’incrementar els espais de 
negociació, seguiment, fiscalització del govern es proposa incrementar el nombre de 
Comissions Informatives i s’articularà en breu, una proposta a Ple amb aquest objectiu.  
 

 
SEGON - ESTRUCTURA DEL GOVERN MUNICIPAL.  
 
En base a aquests 4 àmbits de prioritats polítiques s’estructuren 9 subàmbits o eixos 
estratègics, corresponents a grans prioritats de govern i que connecten amb l’estructura 
administrativa. 
 
Els Àmbits es configuren com a element estructural de primer nivell i traslladen les 
directrius polítiques a l’estructura de gestió. Els Tinents d’Alcalde responsables d’àmbits 
hauran de garantir la coordinació entre les diferents delegacions i unitats vinculades als 
seus àmbits de responsabilitat. 

 
 

Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estrategia Mataró. 
 

1. Presidència i Estratègia Mataró 
2. Administració i Bon Govern. 

 

Miguel Àngel Vadell Torres 
President – Presidència i Estrategia Mataro 
 

Anna Villarreal Pascual 
Presidenta – Administració General  
Vocal – Bon Govern i Transparència. 
 

Laura Seijo Elvira  
Vocal 
 

Daniel Hurtado Díaz  
Vocal 
 

Juan Carlos Jerez Antequera 
Vocal 
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Àmbit de Qualitat Urbana: 
 
3. Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic. 
4. Seguretat, Civisme i Convivència. 

 

Elizabet Ruíz Moreno 
Presidenta – Sostenibilitat i Espais Públics 
 

Juan Carlos Jerez Antequera 
President – Seguretat, Civisme i 
Convivència. 
 

Marisa Merchán Cienfuegos 
Vocal 
 

Francisco Javier Gomar Martín 
Vocal 
 

José Antonio Ricis Saavedra 
Vocal 
 

 
 

Àmbit d’Innovació Social i Benestar de la Ciutadania 
 
5. Acció Comunitària. 
6. Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats. 

 

Laura Seijo Elvira Presidenta 

Marisa Merchán  Cienfuegos Vocal 

Sarai Martínez Vega   Vocal 

Beatriz Delgado Castro Vocal 

Ma José Perez Carrasco  Vocal 

Daniel Hurtado Díaz  Vocal  

Francisco Javier Gomar Martín Vocal 

Miguel Àngel Vadell Torres Vocal 

Elizabet Ruiz Moreno Vocal 

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

Territori. 
 
 

7. Planificació Territorial 
8. Promoció de Ciutat i Comerç 
9. Ocupació i Empresa (Mataró Activa) 

 

Núria Moreno Romero Presidenta. 

Sergi Morales Diaz Vocal. 
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Atès el nou escenari es prioritza la flexibilitat i la possibilitat de articular encàrrecs 
específics derivats dels consensos i de les prioritats que s’acabin definint a partir de la 
fase de desconfinament. 
 
El govern també disposarà de Regidories que articularan àmbits específics de gestió. 
 
Sota aquestes 4 grans àmbits s’integra tota la estructura organitzativa municipal, que a 
l’actualitat es configura en els següents nivells: 
 
> Àrea 
> Direcció de Serveis. 
> Servei. (unitat mínima comú a tots els àmbits). 
> Secció. 
> Unitat: tècnica, administrativa o operativa 
> Altres nivells organitzatius 

 
 
 

TERCER.- ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I 
ESTRATÈGIA MATARÓ 
 
L`àmbit de Presidència, bona governança i estratègia Mataró s’estructura en delegacions 
funcionals i en delegacions basades en prioritats de ciutat, sent el darrer titular l’Alcalde.  
 
Si ja des de l’inici del mandat es va plantejar com una prioritat clara, la situació derivada 
de la pandèmia, planteja com a necessari reforçar aquesta dimensió més estratègica i de 
capacitat institucional. El repte que tenim per endavant requereix d’una alta capacitat de 
relació, tant amb la resta de grups municipals, com amb els agents: entitats, 
associacions, grups i col·lectius, persones, empreses i agents socials.   
 
Els elements que identifiquen la realitat actual caracteritzats per la complexitat, la 
volatilitat, la incertesa,  fan necessari una major capacitat de coordinació i vertebració de 
les polítiques, motiu pel qual entenem la necessitat de reforçar tant la coordinació interna 
com la derivada de la interrelació amb agents externs, públics, privats i socials, mantenint 
la coherència entre els diferents unitats i eixos de l’acció municipal. 
 
Els reptes que tenim fa necessari trobar nous mecanismes de coordinació – direcció de 
les polítiques públiques que posin en valor la resolució del repte i no les limitacions 
derivades de l’organització administrativa. Davant d’això s’articularan mecanismes de 
coordinació dependents de l’àmbit de la Presidència. 
 
Atenent el caràcter transversal d’algunes polítiques el govern també disposarà de 
Regidories àdhoc per l’impuls, el seguiment i l’avaluació d’àmbits específics de gestió 
que respondran a prioritats de govern. 
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I. Presidència, Bon Govern i Estratègia Mataró. 
 
Càrrecs:  
 

Titular de l’Àmbit: L’alcalde, David Bote Paz. 

Regidor Delegat de Presidència  M Àngel Vadell Torres 

Regidora Delegada de Bon Govern i 
Transparència 

Anna Villarreal Pascual 

Regidora Adjunta/Prioritat – Òrgans 
de participació i processos 
participatius 

Laura Seijo Elvira 

Regidor Delegat Estratègia Agenda 
Urbana - Mataró 2030 

Daniel Hurtado Díaz 

 
 

Taules Transversals  - Comitès Directors  
 
La realitat social i econòmica, fa necessari preveure mecanismes per analitzar i coordinar 
políticament determinades actuacions, especialment per la necessitat d’interrelacionar 
àmbits diversos i poder valorar diferents perspectives i incorporar diferents visions. Per 
aquest motiu de l’àmbit de Presidència dependran Taules Transversals / Comitès 
Directors que seran coordinats mitjançant delegacions específiques per diferents 
regidors/regidores de l’equip de govern i amb la participació activa d’aquells àmbits 
polítics que s’acabin determinant.  
 
Les taules transversals i/o Comitès Directors, es dibuixen com a espais, mecanismes i 
instruments del Govern municipal tant de disseny com de coordinació i direcció de 
determinades ESTRATÈGIES de ciutat que posin en valor la resolució dels reptes i que 
no es vegin condicionades per les limitacions derivades de l’organització administrativa 
i/o la burocràcia. 

 
Projecte Regidor Delegat Adjunt o de 

Projecte 
Ciutat Intel·ligent Daniel Hurtado Díaz 
Pla Integral de Rocafonda Juan Carlos Jerez Antequera 
Pla Integral de Cerdanyola Beatriz Delgado Castro 
Pla d’Impuls del Centre Núria Moreno Romero 
Projecte Mar en Valor Núria Moreno Romero 
Comitè Director Mataró ciutat cuidadora Laura Seijo Elvira 
Impuls Coordinació polítiques fiscal i 
pressupostària  

Juan Carlos Jerez Antequera 
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Competències:  

 
 Presidència 

 Representació, protocol i reconeixements.  
 Relacions institucionals. I Relacions internacionals.  
 Comunicació corporativa i relació amb els mitjans de comunicació: Premsa i 

Imatge corporativa. 
 Gabinet Alcaldia. 
 Secretaria d’Alcaldia.  
 Coordinació de Comitès directors i grups de treball ad hoc. 
 Coordinació del Govern 
 Articulació de xarxes institucionals, xarxes público-privades-socials  

 
Bon Govern i Transparència: 
 Pla de Mandat  
 Bon govern i polítiques d’innovació  
 Catàleg i cartes de Servei. Avaluació de polítiques públiques. 
 Transparència i retiment de comptes. 
 Intel·ligència institucional: observatori i governança de les dades. 
 Defensor Ciutadania.  
 Sistema d’integritat Institucional: Pla de Mesures Antifrau, Codi ètic... 

 
 

Participació Ciutadana:Òrgans de participació i processos participatius: 
 Consells de participació: sectorials i territorials. 
 Forums i audiències públiques. 
 Participació Digital (Decidim...) 

 
 

Estratègia 
 Estratègia de ciutat. 
 Agenda Urbana. 
 Plans estratègics i sectorials. 

 
 
 

II. Administració General. 
 
Fer l’organització funcioni, amb eficàcia, eficiència i equitat, és l’objectiu fonamental en el 
que treballa tradicionalment. 
 
El treball fet al llarg del passat mandat amb l’objectiu de transformar l’organització, el 
repte de l’administració electrònica i el teletreball i, especialment els conseqüències 
derivades de l’impacte del a crisi del Coronavirus. Fa que en aquest moment el correcte 
funcionament dels serveis interns, de l’administració general és molt important i requereix 
una important atenció i dedicació. 
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Càrrecs:  
 

Titular de l’Àmbit:  TINENT D’ALCALDE        Anna Villarreal Pascual  

Secretaria General, Arxiu, Intervenció, 
Gestió Econòmica, Ingressos, Tresoreria; 
Compres i Contractació, Sistemes 
d’Informació i Telecomunicacions; 

Qualitat, Processos; Atenció Ciutadana.  

Anna Villarreal Pascual 

 

Regidor Delegat de Recursos Humans i 
Salut laboral   Juan Carlos Jerez Antequera 

 
 

Competències:  

 
 Gestió de la hisenda municipal.  
 Intervenció: Control i fiscalització i comptabilitat. 
 Arxiu. 
 Pressupostos municipals. Oficina del pressupost.  
 Patrimoni municipal.  
 Tresoreria. 
 Ingressos: Impostos, taxes, contribucions especials i preus públics. Padrons 

fiscals. 
 Gestió, inspecció i recaptació tributària.  

 
 

 Contractació i compres.  
 Secretaria general: actes de sessions. Registre general. Eleccions i cens. Padró. 

Arxiu administratiu. 
 Assessoria Jurídica  
 Responsabilitat patrimonial. Reclamació de danys al municipi.  
 Procediments sancionadors.  

 
 Sistemes d’informació i comunicació.  
 Administració electrònica. 
 Teletreball. 

 
 Atenció i Informació a la Ciutadania 
 OMIC - Oficina Municipal del Consumidor. 

 
 Desenvolupament dels sistemes i innovació. 
 Coordinació i gestió de la seguretat i protecció de dades.  
 Innovació, qualitat i processos. 
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Recursos Humans 
 Gestió i administració de personal (règim retributiu, temps de treball, situacions 

administratives i incompatibilitats)  
 Règim disciplinari   
 Selecció de personal 
 Formació i perfeccionament  
 Relacions laborals  
 Negociació col·lectiva  
 Comunicació interna  

 
Salut laboral  
 Plans i programes de riscos laborals 
 Avaluació de riscos laborals 
 Plans d’emergència  
 Accidents laborals  
 Revisions mèdiques 

 
 

Organització RRHH: 
 Estructura i organització del personal. 
 Models d’organització  
 Gestió dels instruments d’ordenació (plantilla, RLLT ....)   
 

 

QUART.-  ÀMBIT DE QUALITAT URBANA. 
 

I. TRANSICIÓ ECOLÒGICA, SOSTENIBILITAT I ESPAI PÚBLIC. 
 

Càrrecs:  
 

Titular de l’Àmbit:  TINENT D’ALCALDE  Elizabet Ruíz Moreno 
  

 

Regidora Delegada Espai Públic 
i Equipaments Municipals. 

Elizabet Ruíz Moreno 

Regidor Delegat de Serveis, 
Sostenibilitat i Transició 
ecològica.  

Francisco Javier Gomar Martín 

Regidor Delegat Verd Urbà, 
Espai Agrari i Forestal. 

José Antonio Ricis Saavedra 

Regidor Delegat de Mobilitat 
Sostenible 

Juan Carlos Jerez Antequera 
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Competències: 

 
Espai Públic 
 Projectes i obres de millora infraestructures i espai públic. 
 Manteniment, conservació de l’espai públic. 
 Enllumenat i  xarxa semafòrica. 
 Brigada municipal manteniment.  

 
 

Serveis de Ciutat:  
 Subministrament d’aigua, energia i tub verd;  
 Serveis Funeraris. 
 Recollida i tractament de residus 
 Neteja espai públic. 
 
 
Verd Urbà:  
 Parcs i jardins. Conservació i vigilància de zones verdes.  
 Espai Agrari. 
 Zones Forestals. 
 Espai Agrari de les Cinc Sènies  

 
 

Equipaments Municipals: 
 Equipaments Municipals: Projectes i obres de millora equipaments i edificis 

municipals; Manteniment i conservació dels equipaments. 
  Redacció de projectes i contractes de serveis de consultories.  
 Construcció d’edificis municipals. Contractes d’obres.  
 Serveis Tècnics.  
 
 
Mobilitat 
 Mobilitat sostenible: pla mobilitat,  estacionaments, gestió zona blava i 

aparcaments soterrats; xarxa semafòrica. Ocupació de la via pública. 
 Transport públic:  Planificació de la xarxa de transport i comunicacions. 

Polítiques de foment del transport públic col·lectiu de passatgers. 
 Xarxes de bicicletes. 
 Ocupació de la via pública. 
 
 
Pla accessibilitat 
 
 
Regulació d'activitats que afectin a l'espai públic  
 Oficina d’inspeccions municipals.  
 Compliment d’ordenances i inspeccions.  
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Sostenibilitat i Transició ecològica: 
 Lluita contra el canvi climàtic.  
 Seguiment del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima (PAESC).  
 Control de la qualitat ambiental.  
 Prevenció i control ambiental de les activitats.  
 Contaminació de l’aire: sonora, odorífera, lumínica, per pols o química.  
 Foment de la prevenció i de la recollida selectiva de residus municipals.  
 Desenvolupament de les infraestructures de l’aigua, de l’aire i dels residus.  
 Control de la incidència i de la disciplina ambiental.  
 Impuls de la implantació de l’eficiència energètica i d’energies renovables.  
 Foment de la biodiversitat  
 Gestió del espais naturals, litorals i de la zona forestal. 
 Conservació i recuperació de l’àrea marina protegida de la pradera de posidònia 

de Mataró.  
 Foment de l’educació per a la sostenibilitat i de les bones pràctiques.  
 Promoure el coneixement del territori i dels seus valors naturals.  
 Promoure el voluntariat ambiental.  
 Seguiment dels plans, estudis i declaracions d’impacte ambiental en l’aspecte 

d’eficiència energètica, qualitat ambiental i biodiversitat. 

 

 
 
II. SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 
 
Càrrecs:  
 
 

Titular de l’Àmbit:  TINENT D’ALCALDE  
Juan Carlos Jerez Antequera  

  
 

Regidor/a Delegat/da  
Policia Local, Protecció Civil; 
Salut (protecció de la Salut) 

Juan Carlos Jerez Antequera 

Regidor/a Delegat/da de 
Ciutadania, Mediació i 
Convivència 

Marisa Merchán Cienfuegos 

Regidora Adjunta/Prioritat 
de Benestar Animal 

Elizabet Ruiz Moreno 
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Competències: 

 
Seguretat pública 
 Desenvolupament de polítiques de seguretat local.  
 Seguretat ciutadana: prefectura de la policia local. 
 Transit: ordenació, vigilància i regulació; la circulació, la seguretat vial i 

l’estacionament. Sancionadors. 
 Relacions amb la comunitat. 
 Coordinació amb cossos de seguretat i emergència.  
 
Protecció civil 

 
Convivència i civisme.  

 
Mediació i Relació amb la comunitat. 
 
Protecció de la Salut:  
 vigilància  
 control sanitari. 
 Tinença responsable i benestar animal. 
 
 
Procediment sancionador en matèries: convivència i civisme, activitats industrials, 
comercials i d’espectacles. 

 
 

CINQUÈ.-  ÀMBIT D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA 
CIUTADANIA 
 
La crisi del coronavirus planteja com a una prioritat aquest àmbit. 
 
Tot i considerar fonamental l’estructuració en dos grans blocs: Acció Comunitària i 
polítiques d’igualtat. La necessitat de buscar noves respostes i respostes transversals, 
alhora que es millori la interlocució amb els agents, entitats i associacions prioritza el 
treball conjunt, i només a nivell operatiu-tècnic, s’articularan els dos espais. 
 
Garantir el benestar personal i col·lectiu a totes les persones independentment de la 
seva situació social o capacitats. Alhora garantir les eines necessàries per potenciar els 
recursos personals i la detecció de talents per tal que puguin desenvolupar el seu 
projecte de vida. 

 

L’orientació comunitària en gran part de les polítiques públiques enfocades a la 
ciutadania, te per a objectiu enfortir la comunitat, millorar les condicions de vida i 
augmentar la inclusió / cohesió social. 
 
Trencar amb l’individualisme i evitar que les persones més vulnerables es vegin 
abocades a l’aïllament requereix orientar les polítiques a enfortir el teixit social i 
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comunitari, fomentar el diàleg i l’esperit crític i compromès. Potenciar la vida als barris i 
establir més i millors mecanismes de socialització, aprofitant l’esport i la cultura com dos 
àmbits molt potents per aconseguir-ho. 
 
Facilitar eines a la ciutadania per incrementar el sentir de pertinença , per a poder-se 
desenvolupar formant part d’espais, d’entitats, d’àmbits de relació diversos, participant 
activament en activitats físiques i esportives, en pràctiques i espais culturals;... La cultura 
i l’esport també com a procés i no només com a producte; com a espais de confluència 
d’actors diversos des dels quals construir cohesió social.   

 

Càrrecs:  

 

Titular de l’Àmbit:  TINENT D’ALCALDE  Laura Seijo Elvira 
  

 

Regidora Delegada Benestar 
Social i Promoció de la Salut 

Laura Seijo Elvira 

Regidora Delegada de Sanitat i 
Consum 

Regidora Promoció i Polítiques 
d’Habitatge 

Sarai Martínez Vega 

Regidor d’Educació, Formació 
Professional i Universitat 

Miguel Àngel Vadell Torres 

Regidora Delegada de Diversitat 
Ciutadana i Igualtat: Polítiques 
de gènere, feminismes i LGTBI 

Regidora Delegada de Relacions 
amb la ciutadania, entitats i 
equipaments de proximitat 

Marisa Merchán Cienfuegos 

Regidor Delegat Joventut i 
Emancipació juvenil 

Daniel Hurtado Díaz 

Regidor Delegat Cultura Francisco Javier Gomar Martín 

Regidora Delegada de Cooperació 
i Desenvolupament 

Regidora Adjunta de cultura i 
suport a entitats culturals. 

Ma. José Perez Carrasco 
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Regidora Delegada Esports Beatriz Delgado Castro 

Regidora Delegada de Gent Gran 
Activa 

Elizabet Ruiz Moreno 

 
Competències: 

 
Diversitat ciutadana i Igualtat: polítiques de gènere, feminisme i LGTBI+ 
 Participació i suport associacionisme 
 Sensibilització i visibilització. 
 Formació en Igualtat i ciutadania 

 
Protecció del consumidor.  
 Junta Arbitral de Consum 
 Consum responsable 

 
Sanitat.  

 
Promoció de la Salut:  
 Promoció de la Salut en el conjunt de la població de Mataró. 
 drogodependències, ViH, Afectivitat i sexualitat;  
 Estratègia NAOS (Nutrició Activitat Física i Prevenció de l’obesitat). 

 
Promoció i polítiques d’Habitatge:  
 Pla d’habitatge (desenvolupament i actualització del pla) 
 informació i assessorament;   
 facilitar l’accés i prevenir la pèrdua. 
 Parc d’habitatges: conservació i millora (rehabilitació, eficiència energètica i 

accessibilitat). 
 Suport a la Rehabilitació. 
 Àrees de Rehabilitació prioritària. 
 Habitatge assequible. 
 Oficina Local d’Habitatge (coord PUMSA). 

 
Educació 
 Mapa Escolar. 
 Coordinació de les escoles bressol i la gestió de les escoles bressol de titularitat 

municipal. 
 Participació vigilància i control del compliment de l’escolarització obligatòria.  
 Desenvolupament de programes complementaris dirigits als/ a les alumnes dels 

centres escolars 
 Casals d’estiu. 
 Col·laboració escolarització adequada i equilibrada d’alumnes amb necessitats 

educatives especials. 
 Organització i gestió de l’Escola de Música. 
 Organització i gestió de l’Escola Municipal d’Adults 
 Formació Professional: organització i gestió de l’IES Miquel Biada. 
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 Oficina municipal d’escolarització. Participació als Consells escolars. Consell 
d’Educació.  

 Promoció d’activitats educatives. 
 
Benestar Social 
 Promoció social, 
 Atenció primària, serveis d’atenció domiciliaria.  
 Atenció a les persones amb dependència;  
 Serveis d’atenció a la infància; 
 Serveis de persones amb discapacitats. 
 Promoció de l’autonomia personal;  
 Atenció a les persones en situació de dependència, serveis residencials;  
 Atenció d’emergències socials. 

 
Joventut i Emancipació juvenil. 
 Programació, gestió i seguiment de les activitats i serveis inclosos al catàleg. 
 Activitats infantils i juvenils. 
 Programació de la música juvenil. 
 Gestió d’espais. 
 Participar en la programació, realització, seguiment i gestió en els Programes 

d'habitatge jove. 
 Programació, gestió i seguiment de les activitats i serveis inclosos a l’Oficina 

Jove d’emancipació.  
 Col·laboració i suport a entitats que actuen en l’àmbit de la infància i la Joventut.  

 
 
Solidaritat, Cooperació i agermanaments. 

 
Relacions Ciutadanes/Dinamització comunitària:: 
 Equipaments. 
 Moviment associatiu i promoció de l’associacionisme: projectes comunitaris, 

festes barri, dinamització i suport a entitats.  
 Registre d’entitats.  
 Equipaments de proximitat 
 Xarxes d’equipaments. 
 Promoció del voluntariat 
 
Cultura 
 Promoció i difusió de la cultura.  
 Col·laboració i suport a les entitats culturals. 
 Programació del cicle festiu.  
 Exposicions i promoció de les arts plàstiques i visuals.  
 Museu i programació museística. 
 Biblioteques. 
 Promoció de patrimoni cultural i històric.  
 Arxiu documental, d’imatges, audiovisual i bibliogràfic.  
 Recerca històrica.  
 Coordinació Centre Normalització Lingüística de Mataró. 
 Promoció i Divulgació del patrimoni cultural, històric i mediambiental de la ciutat. 

Museu de Mataró i programació museística. 
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Esports:  
 Promoció de l’esport i l’activitat físic esportiva.  
 Col·laboració i suport a entitats esportives. 
 Organització i/o Programació d’activitats i serveis esportius.  
 Jocs esportius escolars i altres activitats esportives extraescolars. 
 Equipaments esportius. 
 Servei de Piscina Municipal: serveis de natació, cursos, abonaments. 
 Gestió d’instal·lacions i seguiment de projectes i obres en l’àmbit. 
 Control, seguiment i inspecció de concessions i gestions interessades  i altres 

fórmules de gestió sobres instal·lacions esportives de titularitat municipal i 
l’aplicació dels plecs de condicions que regulen els corresponents contractes. 

 
Gent Gran Activa: 
 Envelliment Actiu. 
 Equipaments de Gent Gran. 

 Memòria històrica. 
 

 
SISÈ.- ÀMBIT DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI.  

 
I.- Planificació Territorial 
 

Càrrecs:  
 

Titular de l’Àmbit:  TINENT D’ALCALDE  NÚRIA MORENO ROMERO 
  

 

Regidor/a Delegat/da d’Urbanisme Núria Moreno Romero 

Regidor/a de llicències Núria Moreno Romero 

 
 
Competències: 

 
 Demarcació territorial. Planejament, gestió urbanística, convenis, planificació 

sectorial  i disciplina urbanística. 
 Redacció de projectes i contractes de serveis de consultories.  
 Serveis Tècnics.  
 Patrimoni municipal del sòl. Expropiacions i valoracions de terrenys.  
 Execució de planejament. Sistemes d’actuació. Plànol de la ciutat.  
 Ordenances d’edificació.  
 Llicències 
 Control de la incidència i la disciplina ambiental. 
 Gestió dels espais naturals, litorals i de la zona forestal. 
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II.- Desenvolupament Econòmic 
 

Càrrecs:  
 

Titular de l’Àmbit:  TINENT D’ALCALDE  Núria Moreno 
  

 

Regidor/a Delegat/da de 
Promoció de Ciutat; Comerç; 
Turisme; Fires, Mercats,  
Promoció Internacional; 
Agermanaments  

Núria Moreno Romero 

 
 
Competències: 

 
 Estratègia promoció de ciutat. 
 Mercats fixos. 
 Mercats setmanals. 
 Fires. 
 Comerç estratègic. 
 Cooperació i dinamització sectorial. 
 Serveis a l’empresa comercial i turística. 
 Informació turística. 
 Productes Turístics. 
 Espais turístics. 
 Llicències d’Activitats 

 

 
III.- Empresa i Ocupació (Mataró Activa) 
 

Càrrecs:  

 

Titular de l’Àmbit:  TINENT D’ALCALDE  Sergi Morales 
  

 

Mataró Activa: Polítiques ocupació, 
Suport emprenedoria i creació 
d’empreses. Indústria, Empresa i 
Polígons Industrials. 

Economia Social i Solidària  

Sergi Morales Díaz 

 
 
 



 23 

Competències: 
 

 Estratègies foment ocupació i polítiques actives d’ocupació. 
 Programes per a la millora de la qualificació professional dels treballadors.  
 Suport a la recerca de feina i els serveis de suport a persones autònomes. 
 Assessorament en cooperatives i altres formes d’economia social i solidària. 
 Cultura emprenedora i suport a la creació d’empreses. (TCM) 
 Teixit productiu i acceleració empresarial. (TCM) 
 Oficina Mataró – Empresa. (TCM) 
 Polígons Activitat Empresarial. (TCM) 

 
 

SETÈ.-  REGIDORIES ADJUNTES O DE PRIORITAT (PER A COMESES 
ESPECÍFIQUES) 
 
Per poder donar resposta a comeses específiques (art. 45 del ROM), l’Alcalde 
determinarà, una vegada definides les Prioritats de Govern per al Pla de Mandat,  
delegacions especifiques en qualsevol dels Regidors i les Regidores per a la direcció i 
gestió d’assumptes determinats vinculats als àmbits polítics que es considerin prioritaris.  
 
En aquest cas, aquestes regidories no tindran facultats resolutòries, les quals 
correspondran als Tinents d’Alcalde presidents dels àmbits de coordinació política 
definits a punt segon del present decret. Les facultats delegades abastaran la direcció 
interna i la gestió dels assumptes corresponents. En cap cas aquestes delegacions no 
podran contenir la facultat d’emetre actes administratius que afectin a tercers.  
 
L’article 23.4 de la LRBRL estableix que l’Alcalde pot realitzar a regidors/es, encara que 
no pertanyin a la Junta de Govern, delegacions especials per a comeses específiques. 
Aquestes regidories delegades amb comeses específiques es podran crear per 
desenvolupar les finalitats següents: 
 

- En relació a un projecte o assumpte determinat. 
- En relació a un servei determinat. 

- En relació a un districte o barri. 

 
 

 

VUITÈ.-  RÈGIM DE LES DELEGACIONS 
 

 Les competències delegades per aquesta resolució abastaran de forma 
genèrica les matèries compreses a la delegació, amb l’única limitació de les 
delegacions de caràcter específic (comeses específiques) i les delegades a 
la Junta de Govern Local.  

 

 Els titulars de la competència delegada ostentaran totes les facultats que 
l'ordenament jurídic concedeix a l'Alcalde com a òrgan administratiu de la 
Corporació, potestat sancionadora inclosa. 
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 Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia 
com a titular de la competència originària, i en conseqüència esgotaran la via 
administrativa. 

 

 Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat 
d'avocació per part de l'òrgan delegant. 

 

 Els acords adoptats pels Regidors-Delegats en relació a les matèries 
delegades tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a 
titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de 
validesa i executivitat. En conseqüència els recursos de reposició interposats 
contra resolucions adoptades per delegació seran resoltes pel mateix regidor 
delegat.   

 

 La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions 
municipals dels pagaments a justificar, la tramitació pressupostària de 
factures, l'aprovació dels documents comptables de reconeixement 
d'obligacions i d'autorització, disposició i reconeixement d'obligació, així com 
l’ordenació de tots els pagaments derivats de compromisos de despesa 
legalment adquirits es delega en la regidoria delegada d’Administració 
General, és a dir, a la Sra. Anna Villarreal Pascual.  

 La competència general per concedir llicencies d’obres i ocupació de via 
pública per guals correspondrà a la regidoria delegada de Mobilitat és a dir, al 
Sr. Juan Carlos Jerez  Antequera. 

 La competència general per concedir llicencies d’obres per a la realització de 
rases o canalitzacions a la via pública correspondrà a la regidoria delegada 
d’Espai Públic i Equipaments Municipals, és a dir, la Sra. Elisabet Ruíz 
Moreno. 

 
 
 

NOVÈ.- Totes les delegacions tindran efecte des de l’endemà  d’aquesta Resolució, 

sens perjudici de la seva PUBLICACIÓ preceptiva en el Butlletí Oficial de la Província. 
D’aquest Decret se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que 
celebri.” 
 
 
 
 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=308.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=448.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=308.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=448.0
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Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=563.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=783.0 

 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

4 - MOCIÓ MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ COMISSIONS 

INFORMATIVES MUNICIPALS. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=286.0&endsAt=286.0 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut 

i Recursos Humans, presenta la proposta següent: 

 

“Per acord del Ple de l’Ajuntament de Mataró de data 3 de setembre de 2020 es va 
aprovar l’actual composició de les Comissions Informatives Municipals, amb el següent 
contingut:  
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I 

ESTRATÈGIA MATARÓ. 

Tots els temes referits a l’àmbit de   

- Presidència i Qualitat Institucional 

- Bon govern i Transparència 

- Participació: òrgans de participació I processos participatius  

- Estratègia  

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=563.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=783.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=286.0&endsAt=286.0


 26 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 Tots els temes referits a l’àmbit de  

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

Compres i Contractació, Recursos Humans i Salut laboral, Sistemes d’Informació i 

Telecomunicacions; Qualitat, Processos; Atenció Ciutadana. 

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I 
CONVIVÈNCIA  

Tots els temes referits a l’àmbit de  

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

comunitat I Protecció de la Salut 

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE  QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS 
PÚBLICS 

Tots els temes referits a  

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

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

Tots els temes referits a : 

-        l’àmbit de Benestar Social, Promoció de la Salut, Sanitat i Consum, Gent Gran 
Activa, Cooperació i Desenvolupament. Cultura, Esports, Joventut i Emancipació 
Juvenil, Promoció de la Salut, Educació, Formació Professional i Universitat. 
Habitatge. 

-        Relacions amb la Ciutadania: Entitats i Equipaments de Proximitat 

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

- Ciutadania, Mediació i Convivència 

 
 

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

Tots els temes referits a l’àmbit de  

- Urbanisme i Patrimoni, Llicencies, Desenvolupament econòmic,  Empresa i ocupació 
  

 
Atès el Decret de l’Alcaldia de 28 de febrer de 2022, d’Organització i competències del 
Govern Municipal que modifica puntualment les competències delegades, en relació 
concretament en les següents matèries: 
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- Seguretat, Civisme i Convivència 
- Administració general i Bon govern 
- Recursos Humans 
- Òrgans de participació i processos participatius 
 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals, que 
quedaran integrades de la següent manera:  

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I 

ESTRATÈGIA MATARÓ. 

President   Miguel Àngel Vadell Torres (PSC) 
    Suplent: Anna Villarreal Pascual (PSC)         
 

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

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

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

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

Presidenta  Anna Villarreal Pascual (PSC) 

   Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 

   
Vicepresident:  Sergio Morales Diaz (ECP)  

     Suplent: Sarai Martinez Vega (ECP) 
   

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

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

Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 
     Suplent: Jose Antonio Molero Bote (Cs) 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I 
CONVIVÈNCIA. 
 
  President:   Juan Carlos Jerez Antequera  (PSC) 
     Suplent: Marisa Merchán Cienfuegos (PSC) 

 
  Vicepresidenta: Sarai Martinez Vega (ECP) 

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

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

  :  
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE  QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS 
PÚBLICS. 
 
  Presidenta:   Elizabet Ruíz Moreno (PSC) 
     Suplent: Francisco Javier Gomar Martín (PSC) 

  
  Vicepresidenta:       Sarai Martinez Vega (ECP) 

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

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

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

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA. 
 
  Presidenta:   Laura Seijo Elvira (PSC) 
     Suplent: Elizabet Ruiz Moreno (PSC) 

 
Vicepresidenta:   Sarai Martínez Vega  (ECP) 

Suplent: Sergio Morales Diaz (ECP)  
 

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

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

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

 
  Presidenta:   Núria Moreno Romero (PSC) 

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

     Suplent: Sarai Martinez Vega (ECP) 
 

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

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

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

 
 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura dels 
comptes de la Corporació.  
 
  Presidenta : Anna Villarreal Pascual  (PSC) 

   Suplent:   Juan Carlos Jerez Antequera  (PSC) 
    

Vocals : Francesc Teixidó Pont (ERC-MES) 
Suplent: Joaquim Camprubí Cabané (ERC-MES) 
Sergio Morales Diaz (ECP)  

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

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

    Suplent: Jose Antonio Molero Bote (Cs) 
 

 
COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi, debat i 
proposta de totes aquelles qüestions relatives a l’organització institucional i a la 
participació ciutadana. 
 
  President:  Juan Carlos Jerez Antequera  (PSC) 

 Suplent: Núria Moreno Romero (PSC) 
  

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

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

    Suplent: Jose Antonio Molero Bote (Cs) 
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Segon.-  Les Comissions Informatives Municipals i Especials, estaran composades per un 
representant i un suplent de cada grup municipal. No obstant això a efectes de votació els 
representants de cada grup ponderaran el seu vot en funció del nombre  de  membres del 
seu grup en el Ple municipal 
 
Tercer.-  Les sessions de les CIM podran ser a distància, per videoconferència. Cada CIM 
decidirà el règim de sessions preferentment presencial o a distància, sense perjudici de que 
el President/a de la Comissió podrà decidir en el moment de la convocatòria canviar 
puntualment el règim acordat per motius tècnics o d’organització . 
 

Quart.-  La Junta de Portaveus queda facultada per resoldre en la forma que estimi oportú,  
els problemes organitzatius no contemplats en el present acord.” 

 

 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=308.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=448.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=564.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=783.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=817.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=861.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) 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.    

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=308.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=448.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=564.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=783.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=817.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=861.0
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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).  

 

 

 

5 - APROVAR LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ SOBRE LA LLUITA CONTRA EL FRAU. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=881.0&endsAt=1059.0 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon Govern i 

Transparència, presenta la proposta següent: 

 

Un dels objectius principals de l'Ajuntament de Mataró és reforçar, dins l'àmbit de les seves 
competències, la política antifrau en el desenvolupament de les seves funcions. Per això, 
l'Ajuntament, a través d'aquesta declaració institucional, vol manifestar el compromís amb 
els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i 
l'adhesió als principis més estrictes d'integritat, objectivitat i honestedat, de manera 
que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents que s'hi relacionen com a oposada al 
frau i la corrupció en qualsevol de les seves formes. 
 
En aquest sentit, l’any 2017 es va aprovar el Codi de Conducta i Bon Govern de l’Ajuntament 
de Mataró i el seu sector públic local, d’aplicació als càrrecs electes i directius, tal i com 
preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació publica i bon govern. El Codi 
preveia en el seu títol IV la construcció d’un Sistema d’Integritat Institucional, una 
infraestructura ètica que tingui per objecte: 
 

 Salvaguardar la implantació d’una política de difusió i prevenció del codi com  a eina 
per identificar i solucionar marcs de risc en l’àmbit de l’ètica pública; 

 Prevenir les conductes desviades o la mateixa corrupció; 
 Articular canals i procediments de resolució de problemes o dilemes ètics; 
 Rebre qüestions ètiques, per mitjà de l’establiment d’òrgans de garantia de l’efectivitat 

de l’esmentat codi i, així mateix, a través d’un procediment d’avaluació i rendició de 
comptes. 

 

El passat mes de febrer de 2022, el Ple de la Corporació va aprovar el Sistema d’Integritat 
Institucional - Pla de mesures antifrau.  
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=881.0&endsAt=1059.0
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Amb aquesta declaració, el Ple de la Corporació dóna suport al desplegament de l’esmentat 
Sistema, que té per objectius: 
 

 Sensibilitzar el conjunt de la organització en termes d'ètica, valors, integritat i 
prevenció de la corrupció; 

 Diagnosticar, de forma participada, avaluar, el punts forts i vulnerables en 
aquests àmbits; 

 Crear els mecanismes de prevenció, de detecció i de control pertinents per 
resoldre dubtes, dilemes i conflictes en aquests àmbits; 

 Reforçar la infraestructura ètica de les organitzacions públiques (caràcter 
preventiu); 

 Garantir que la gestió dels fons europeus s'ha dut a terme de conformitat amb les 
normes aplicables en matèria de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i 
els conflictes d'interès. 

 
 
El personal de l'Ajuntament, en el seu caràcter de treballadors/es públics/ques, assumeix i 
comparteix aquest compromís tenint entre altres deures els de “vetllar pels interessos 
generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i 
actuar d'acord amb els següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, 
imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, 
austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i 
respecte a la igualtat entre dones i homes” (article 52 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic). 
 
Així mateix, els empleats públics guiaran la seva actuació pels principis ètics i de conducta 
establerts als articles 53 i 54 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 així com els valors establerts 
al Codi ètic del servei públic de Catalunya. 
 
L'Ajuntament persegueix amb aquesta política consolidar dins l'organització una cultura 
que desincentivi tota activitat fraudulenta i que en faciliti la prevenció i la detecció, 
promovent el desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d'aquests supòsits. 
Així, entre d’altres mesures, l’Ajuntament disposarà d’un procediment per declarar les 
situacions de conflictes d’interès. 
 
L'Ajuntament posarà en marxa mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el 
frau, basades en l'experiència anterior i l'avaluació del risc de frau, tal i com preveu el pla 
d’acció del Sistema d’Integritat Institucional – Pla de mesures antifrau. 
 
Així mateix, procedirà a denunciar aquelles irregularitats o sospites de frau que es 
puguin detectar, a través dels canals interns de notificació i sempre en col·laboració amb el 
Servei Nacional de Coordinació Antifrau. Tots els informes es tractaran en la més estricta 
confidencialitat i d’acord amb les normes que regulen aquesta matèria. 
 
En definitiva, l'Ajuntament de Mataró adopta una política de tolerància zero amb el frau, 
establint un sistema de control intern dissenyat per prevenir i detectar, en la mesura 
del possible, qualsevol actuació fraudulenta i, si escau, solucionar-ne les 
conseqüències, adoptant per això els principis d’integritat, imparcialitat i honestedat en 
l’exercici de les seves funcions. 
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Per tot el que s’ha exposat i en ús de les atribucions conferides per la Llei Reguladora de 
les Bases de Règim Local PROPOSO al Ple l’adopció del següent ACORD:  
 
Aprovar la DECLARACIÓ INSTITUCIONAL per a la lluita contra el frau en els termes que 
conté la part expositiva del present acord.” 

 

 

 

Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’ Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=896.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1004.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1046.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ 
 

Presidència 
 

6 -  ATORGAMENT A TÍTOL PÒSTUM EL TÍTOL HONORÍFIC DE 

FILLA ADOPTIVA DE LA CIUTAT A LA SRA. CONSOL NOGUERAS 

SEDA. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1059.0&endsAt=1855.0 

 

La senyora Maria Luisa Merchán Cienfuegos, regidora delegada d’Igualtat, Feminisme i 

LGTBI, presenta la proposta següent: 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=896.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1004.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1046.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1059.0&endsAt=1855.0
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El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació 

Professional i Universitat,  presenta la proposta següent:  

 

“En data 12 de febrer de 2020, l’Associació de Veïns d’En Boet- El Rengle ha entrat al 
registre la sol·licitud d’atorgament del reconeixement de Filla Adoptiva de la Ciutat a la Sra. 
Consol Nogueras Seda, per tal de reconèixer la seva activitat vers els drets de les dones i 
com a distinció per ser la primera regidora dona a l’Ajuntament de Mataró, entre 1934-1939. 
 
Per resolució d’Alcaldia de data 4 de març de 2021, tal i com indica l’article 23.3 del 
Reglament d’Honors i Distincions, s’inicia l’expedient administratiu corresponent i es nomena 
com a instructora del mateix, la 6a Tinent d’Alcalde, Sra. Marisa Merchán Cienfuegos. 
 
Acabada la tramitació administrativa de l’expedient i vista tota la documentació annexada a 
l’expedient amb la qual es corrobora la importància de la figura de la Sra. Consol Nogueras 
Seda, com a 6a Tinent d’Alcalde i instructora de l’expedient 2020/000027501, proposo al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar a títol pòstum el títol honorífic de Filla Adoptiva de la Ciutat a la Sra. Consol 
Nogueras Seda, d’acord amb les circumstàncies i fets que s’han acreditat. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.” 
 

 

 

 
Intervenció de la Sra. Maria Luisa Merchán Cienfuegos, regidora delegada d’Igualtat, 
Feminisme i LGTBI:  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1073.0 

 
Intervenció del Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1285.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1368.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Salicrú Maltas, regidora del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1440.0 

 
Intervenció de la Sra. Maria Luisa Merchán Cienfuegos, regidora delegada d’Igualtat, 
Feminisme i LGTBI:  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1738.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1771.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1798.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1073.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1285.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1368.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1440.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1738.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1771.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1798.0
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

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.    

 

 

Intervenció del Sr. Alcalde:  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1804.0 

 

 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei de Gestió Econòmica  
 
 

7 - DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT REGULAT A 

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

CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2021. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1855.0&endsAt=1995.0 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon Govern i 

Transparència, dóna compte del següent: 

 

“Compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions  de 
l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents. 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1804.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1855.0&endsAt=1995.0
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En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per 
presentar al Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents  

ACORDS: 
 
Primer- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la 
Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al 
pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, del 4t 
trimestre de 2021. 
 
Segon- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada 
de les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los 
segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 
dependents és de 36,05 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 8.145 pagaments, 
d’import global de 29.058.310,64 €. 
 
 

 
 
 

Durant el 4t trimestre de 2021 no s’ha pagat interessos de demora. 
 

1.    Pagaments realitzats en el 4t trimestre de 2021 

2. Interessos de demora pagats en el període:  
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Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament 
de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 19,90 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a 
partir de 2.163 operacions pendents de pagament, d’import acumulat de 11.619.706,21 €. 
 
 

 
 

 
 

Evolució PMP global 

2014 PMP global variació 

setembre 20,35   

octubre 21,05 0,70 

novembre 21,71 0,66 

desembre 16,97 -4,74 

2015 PMP global variació 

gener  17,98   

febrer 26,91 8,93 

març 19,42 -7,49 

abril -0,08 -19,50 

maig 6,19 6,27 

juny 12,89 6,70 

juliol 13,67 0,78 

agost 19,12 5,45 

setembre 17,98 -1,14 

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

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014 
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octubre 8,31 -9,67 

novembre 8,67 0,36 

desembre 1,65 -7,02 

2016 PMP global variació 

gener  15,27   

febrer 8,11 -7,16 

març  2,02 -6,09 

abril 5,57 3,55 

maig 5,40 -0,17 

juny 4,98 -0,42 

juliol 3,65 -1,33 

agost 4,57 0,92 

setembre 11,57 7,00 

octubre 4,40 -7,17 

novembre 3,87 -0,53 

desembre -4,41 -8,28 

2017... PMP global variació 

gener  12,32     

febrer 9,49   -2,83 

març 2,94   -6,55 

abril 7,93   4,99 

maig 11,70   3,77 

juny 10,66   -1,04 

juliol 8,15   -2,51 

agost 11,99   3,84 

setembre 17,79   5,80 

octubre 11,18   -6,61 

novembre 6,15   -5,03 

desembre 0,82   -5,33 

2018 PMP global variació 

gener  15,45     

febrer 9,26   -6,19 

març 2,38   -6,88 

abril 16,30   13,92 

maig 15,98   -0,32 

juny 15,62   -0,36 

juliol 14,62   -1,00 

Agost 17,37   2,75 

Setembre 20,96   3,59 

Octubre 13,74   -7,22 

Novembre 17,55   3,81 
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Desembre 7,70   -9,85 

2019 PMP global variació 

gener  24,86     

febrer 30,94   6,08 

març 21,22   -9,72 

Abril 18,37   -2,85 

Maig 15,71   -2,66 

juny 15,93   0,22 

juliol 14,14   -1,79 

agost 18,83   4,69 

Setembre 20,13   1,30 

Octubre 19,07   -1,06 

novembre 14,12   -4,95 

desembre 18,62   4,50 

2020 PMP global variació 

gener  12,66     

febrer 17,07   4,41 

Març 17,69   0,62 

Abril 15,54 -2,15 

Maig 19,76 4,22 

Juny 15,12 -4,64 

Juliol 15,91 0,79 

Agost 28,55 12,64 

Setembre 25,77 -2,78 

Octubre 15,30 -10,47 

Novembre 21,15 5,85 

Desembre 12,18 -8,97 

2021 PMP global variació 

gener  9,58     

febrer 13,30   3,72 

Març 11,76   -1,54 

Abril 9,62 -2,14 

Maig 14,54 4,92 

Juny 19,28 4,74 

Juliol 18,63 -0,65 

Agost 19,80 1,17 

Setembre 6,59 -13,21 

Octubre 10,38 3,79 

Novembre 8,89 -1,49 

Desembre 10,18 1,29 
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Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord primer, als 
òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
 

Quart.- Facultar al regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, o qui legalment el 
substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i 
efectivitat dels anteriors acords.” 
 
 

 

Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’ Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1872.0 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

8 -  APROVACIÓ DE LA RESTITUCIÓ A DISPONIBLES DE 

CRÈDITS DECLARATS COM A NO DISPONIBLES EN EL 

PRESSUPOST 2022.   

 
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1995.0&endsAt=2340.0 

 
 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon Govern i 

Transparència, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets: 

Arran de la publicació del RDL 26/2021 de 8 de novembre pel qual s'adaptava el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l'Impost sobre 
l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), l’acord d’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per al 2022 afegia la declaració de crèdits no disponibles 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1872.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=1995.0&endsAt=2340.0
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per un import  total d’1.650.000€. En aquest  import es va  calcular la possible repercussió 
del canvi normatiu en els ingressos pressupostats per aquest  tribut.  

Consta a l’expedient informe de gestió econòmica en el qual es proposa la restitució a 
disponibles d’aquells crèdits retinguts, en base a què d’altres conceptes del pressupost 
d’ingressos, en concret els ingressos procedents de l’Estat per la participació de les entitats 
locals en els tributs de l’Estat, són superiors als pressupostats. 

 

Fonaments de dret 

 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

 Reial decret 500/90 , de 20 d’abril. 

 Bases d’Execució del pressupost 2022 

 
Vist l’informe d’Intervenció, 
 
 
Es proposa: 
 
Restituir com a disponible els crèdits declarats no disponibles pel ple en el mateix acord 
d’aprovació definitiva del pressupost del 2022. La declaració de no disponible va respondre a 
l’estimació de la pèrdua d’ingressos en el pressupost 2022 per la liquidació de l’impost sobre 
l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), d’acord amb la nova 
regulació publicada al RDL 26/2021, de 8 de novembre pel qual es va adaptar el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’IIVTNU. El detall 
dels crèdits a restituir són: 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓ Total

320000/920200/12009 Direcció de Recursos Humans i Organització 272.874,07

320000/920200/13000 Direcció de Recursos Humans i Organització 77.125,93

Subtotal Capítol 1 - Despeses de Personal 350.000,00

850200/338120/22199 Altres subministraments Santes 9.419,47

850200/338120/22701 Contractes empreses de seguretat Santes 15.000,00

850200/338120/22707 Contractes empreses muntatges electrics Santes 55.000,00

850200/338120/22709 Contractes amb companyies o grups Santes 57.500,00

850200/338120/22711 Contractes e. Pirotecnia Santes 20.000,00

850200/338120/22712 Ctes empreses funcionament Santes 22.500,00

Subtotal Capítol 2 - Despeses en béns I serveis 179.419,47

110100/92415Z/62900 Pressupost participatiu 1.120.580,53

Subtotal Capítol 6 - Despeses d'Inversió 1.120.580,53

1.650.000,00TOTAL CRÈDITS NO DISPONIBLES  
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Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’ Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2008.0 

 

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2121.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2207.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’ Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2228.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2237.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2323.0 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (8).    

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

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

Mataró.   

 
  
 
 

Servei d’Ingressos 
 

 

9 -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE L' IIVTNU I DE L' ICIO. 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2008.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2121.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2207.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2228.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2237.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2323.0
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El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2340.0&endsAt=3032.0 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut 

i Recursos Humans, presenta la proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS 
 

1.- Per mitjà del decret núm. 585, de 24 de gener de 2022, del regidor delegat 
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, es va aprovar l’avantprojecte de la modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (IIVTNU), així com de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO). 
 
En aquest decret es motivava el següent: 
 

- La sentència del Tribunal Constitucional (TC) 59/2017, de data 11 de maig de 2017, 
relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU), va declarar nuls els articles 107.1, 107.2.a) i 110.4, del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRLRHL), però únicament en la mesura que sotmetessin a tributació situacions 
d’inexistència d’increment de valor. 

 
- Posteriorment el TC va declarar també inconstitucional l’article 107.4 del citat text, 

mitjançant la seva sentència 126/2019, de data 31 d’octubre de 2019, respecte dels 
casos en què la quota a abonar fos superior a l’increment patrimonial realment 
obtingut per la persona contribuent. 

 
- En data 26 d’octubre de 2021 el TC va dictar la sentència 182/2021, en virtut de la 

qual va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, paràgraf segon, 
107.2.a) i 107.4 del TRLRHL.  

 
Aquests preceptes regulaven aspectes de la base imposable de l’IIVTNU, els quals el 
TC considera inconstitucionals per establir un sistema objectiu i d’aplicació imperativa 
per a determinar la base imposable, fet que vulnera el principi de capacitat econòmica 
consagrat a l’article 31.1 de la Constitució (CE). 

 
El fonament jurídic sisè de la sentència especifica que la declaració 
d’inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, paràgraf segon, 107.2.a) i 107.4 del 
TRLRHL comporta la seva expulsió de l’ordenament jurídic, deixant un buit normatiu 
sobre la determinació de la base imposable que impedeix la liquidació, comprovació, 
recaptació i revisió d’aquest tribut i, per tant, la seva exigibilitat. Emplaça el legislador 
per tal que dugui a terme les modificacions o adaptacions escaients en el règim legal 
de l’impost per a adequar-lo a les exigències de l’article 31.1 CE posades de manifest 
per dit Tribunal. 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2340.0&endsAt=3032.0
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En data 25 de novembre de 2021 la sentència va ser publicada al Butlletí Oficial de 
l’Estat (BOE). 

 
- En data 9 de novembre de 2021 es va publicar al BOE el Reial decret-llei 26/2021, de 

8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent 
jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 
Mitjançant aquesta norma es dona resposta a mandat del TC de dur a terme les 
modificacions necessàries en el règim legal de l’impost com a conseqüència de la 
sentència 182/2021, així com integrar la doctrina continguda a les altres dues 
sentències, amb la finalitat de donar unitat a la normativa de l’impost i complir amb el 
principi de capacitat econòmica. 

 
Dita reforma afegeix un apartat cinquè a l’article 104 del TRLRHL, el qual preveu un 
nou supòsit de no subjecció, relatiu a les situacions en què la persona interessada 
acrediti la no producció del fet imposable, és a dir, demostri la inexistència 
d’increment de valor dels terrenys. 

 
En segon terme, es millora tècnicament la determinació de la base imposable, per tal 
que reflecteixi en tot moment la realitat del mercat immobiliari, i substituint els 
anteriorment vigents percentatges anuals aplicables sobre el valor del terreny per a la 
determinació de la base imposable, per uns coeficients màxims establerts en funció 
del número d’anys transcorreguts des de l’adquisició del terreny, que seran 
actualitzats anualment, per mitjà de norma amb rang de llei, tenint en compte 
l’evolució dels preus de les compravendes realitzades. 

 
A més a més, s’introdueix una regla de salvaguarda amb l’objectiu d’evitar que la 
tributació per aquest impost pogués resultar contrària al principi de capacitat 
econòmica, permetent al subjecte passiu acomodar la càrrega tributària a l’increment 
de valor efectivament obtingut (estimació directa). 

 
Amb aquests canvis, el sistema objectiu de determinació de la base imposable es 
converteix subsidiari,  i  només serà aplicable en els casos que el subjecte passiu no 
faci ús del dret exposat anteriorment. 

 
També seran gravades les plusvàlues generades en menys d’un any, que 
precisament són les que poden tenir un caràcter més especulatiu.  

 
La disposició transitòria única de dita norma disposa que els ajuntaments que tinguin 
establert aquest tribut hauran de modificar, en el termini de 6 mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquest reial decret-llei, les seves ordenances fiscals per a adequar-les a 
dita norma. 

 
La disposició final tercera de dita norma especifica que entrarà en vigor el dia següent 
al de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat. Per tant, va desplegar els seus 
efectes en data 10 de novembre de 2021. 
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En conclusió, la modificació de l’ordenança fiscal de l’IIVTNU ha d’haver estat 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), com a molt tard, el 9 
de maig de 2022. 

 
- En virtut del Reial decret-llei 29/2021, de 21 de desembre, s’ha modificat l’art. 103 del 

RDL 2/2004, de 5 de març, incorporat una nova bonificació per l’impost de 
construccións intal·lacions i obres (ICIO), apartat f) per les instal·lacions de punts 
de càrrega per vehicles elèctrics . És d’interès aprofitar l’ocasió per a introduir a l’art 5 
un punt 8e) de l’ordenança fiscal 2.3 reguladora del tribut, un nou supòsit de 
bonificació del 75% per a tota instal·lació de punts  de càrrega  per a cotxes elèctrics, 
a iniciativa de tota la ciutadania.  

 
Fins ara, l’ordenança contemplava únicament aquesta possibilitat a favor 
d’instal·lacions de punts de càrrega en garatges col·lectius i d’obra civil en el punt 7 
de l’article esmentat. 

 
 
2.- Dit avantprojecte va ser lliurat als grups municipals per al seu examen durant un termini 
de 15 dies, d’acord amb l’article 73.10 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de 
Mataró.  
 
Transcorregut dit termini, no consta que cap dels grups municipals hagi fet ús d’aquest dret. 
 
3.- Durant el període esmentat a l’apartat anterior el Servei d’Ingressos, en la seva qualitat 
de gestor d’aquest expedient, ha proposat diverses modificacions al redactat de 
l’avantprojecte del text de l’ordenança fiscal reguladora de l’IIVTNU, amb la finalitat d’aclarir 
els seus termes, així com per a l’adaptació del règim de gestió del tribut a la proposta de 
modificació del conveni de delegació de competències amb l’ORGT, la qual es troba en 
tràmit d’aprovació. En virtut d’aquesta proposta de modificació, es posarà a disposició de 
l’Ajuntament l’aplicació informàtica pròpia de l’ORGT d’autoliquidació de l’impost.  
 
Dites modificacions són les següents: 
  
 
I) A l’apartat 9 de l’article 3, se suprimeix la paraula especial en el paràgraf següent, per 
adequació a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre societats. 
 
El text de l’avantprojecte era: 
 

9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les 
quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de 
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que 
s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, 
de l'Impost sobre societats, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat. 

 
El text proposat per a l’aprovació provisional és el següent: 
 

9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a 
les quals resulti aplicable el règim de fusions, escissions, aportacions de 
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels 
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terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 
27 de novembre, de l'Impost sobre societats, quan no estiguin integrats en una 
branca d'activitat. 

 
 
II) Se suprimeix la lletra b) de l’apartat primer de l’article 8, per ser tècnicament incompatible 
amb l’aplicació informàtica d’autoliquidació de l’ORGT. La seva supressió no suposa la 
pèrdua de benefici fiscal, ja que fins a dia d’avui no s’ha donat cap supòsit d’aplicació 
efectiva d’aquest. 
 
Se suprimeix el següent paràgraf de l’avantprojecte: 
 

b) Les persones que heretin un habitatge habitual respecte del qual s’hagi abonat 
aquest impost en els darrers cinc anys per part d’algun dels seus ascendents, tindran 
dret a una bonificació addicional del 50%. Aquesta bonificació addicional del 50% 
serà aplicada sobre la quota minorada per l’aplicació de la bonificació per la 
transmissió de l’habitatge habitual. En cap cas el percentatge total de bonificació mai 
superarà el 95%, que és el màxim permès per la llei. 

 
 
III) Es modifica el títol de l’article 13, el qual passa de ser Règim de gestió, a Règim de 
gestió i ingrés. 

 
 

També es modifica el contingut íntegre de l’article 13. El redactat de l’avantprojecte era el 
següent: 

 
 
Article 13. Règim de gestió 
 
1. S’estableix la declaració com a forma de gestió general del tribut, que suposa 
l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades en els terminis establerts a 
l’apartat 4 d’aquest article. Posteriorment, l’Ajuntament emetrà la corresponent 
liquidació, la qual serà notificada íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi els 
terminis de pagament i els recursos procedents. 
 
2. La declaració s’ha de formalitzar segons el model que l’Ajuntament ha 
determinat i que ha de contenir els elements de la relació tributària 
imprescindibles per a practicar la liquidació corresponent. 
 
3. A la declaració esmentada s’hi han d’adjuntar els documents en què constin els 
actes o els contractes que originin la imposició, així com els justificants dels 
elements tributaris necessaris per a practicar la liquidació corresponent i els que 
acreditin les no subjeccions, exempcions i bonificacions que es sol·licitin. 

 
4. Aquesta declaració ha de ser presentada en els següents terminis, des de la 
data en què es produeixi la meritació de l’impost. 
 

- Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini és de trenta dies hàbils. 
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- Quan es tracti d’actes mortis causa, el termini és de sis mesos, 
prorrogables fins a un any, a sol·licitud del subjecte passiu. Aquesta 
sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i 
s’entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha 
resolució expressa. 

 
5. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a l’Ajuntament 
la realització del fet imposable en els mateixos terminis: 
 

- En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de 
drets reals a títol lucratiu, sempre que s’hagin produït per negoci jurídic 
inter vivos, el donant o la persona que constitueix o que transmet el dret 
real de què es tracti. 

 
- En les transmissions de terrenys o en la constitució o la transmissió de 
drets reals a títol onerós, l’adquirent o la persona a favor de la qual es 
constitueixi el dret real de què es tracti. 

 
6. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap 
document que contingui acte o contracte determinant de les obligacions 
tributàries per aquest  impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat 
l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de l'impost o la comunicació a que 
es refereix la lletra b) de l'apartat anterior. 
 
7. Els notaris també estan obligats a remetre a l’Ajuntament dins de la primera 
quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els 
documents que han autoritzat en el trimestre anterior i que continguin els fets, els 
actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable 
d’aquest impost, amb excepció dels actes d’última voluntat. També estan obligats 
a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats 
comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat 
presentats per a coneixement i legitimació de firmes. 
 
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que 
autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per 
l'impost, i sobre les responsabilitats per la manca de presentació de declaracions. 

 
 
El redactat de l’article 13 proposat per a l’aprovació provisional és el següent: 

 
 
Article 13. Règim de gestió i ingrés 
 
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa 
l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades, determinar el deute tributari i 
ingressar la quota resultant en els terminis establerts a l’apartat 6 d’aquest article, 
excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 3 de l’article 
7è d’aquesta Ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar en els 
mateixos terminis la declaració corresponent per a la liquidació de l'impost per part 
de l'Administració. 
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2. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el 
model que l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació 
tributària imprescindibles per comprovar o practicar la liquidació corresponent. 
 
3. Cal presentar una autoliquidació  o declaració  per a cadascuna de les finques o 
drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol 
instrument, fent-hi constar expressament la referència cadastral. 
 
4. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi han d’ adjuntar els documents en 
què constin els actes o els contractes que originin la imposició, així com els 
justificants dels elements tributaris necessaris per a practicar la liquidació 
corresponent i els que acreditin les no subjeccions, exempcions i bonificacions que 
es sol·licitin. 
 
5.  L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, 
des de la data en què es produeixi la meritació de l’impost. 
 

a) Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini és de trenta dies hàbils. 
 

b) Quan es tracti d’actes mortis causa, el termini és de sis mesos, 
prorrogables fins a un any, a sol·licitud del subjecte passiu. Aquesta 
sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i 
s’entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi 
ha resolució expressa. 

 
Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar 
la corresponent autoliquidació. 

 
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver 
transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció 
del causant. 

 
6. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions 
d'aquest impost, si no s'escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar 
íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els 
recursos procedents. 

 
L'ingrés s'efectuarà dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei general 
tributària. 
 
7. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a 
l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis: 
 

a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 4.1 
d'aquesta Ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre 
vius, el donant o la persona que constitueix o que transmet el dret real de 
què es tracti. 
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b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 4.1, 
l'adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el 
dret real de què es tracti. 
 

8. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap 
document que contingui acte o contracte determinant de les obligacions 
tributàries per aquest  impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat 
l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de l'impost o la comunicació a que 
es refereix la lletra b) de l'apartat anterior. 
 
9. Els notaris també estan obligats a remetre a l’Ajuntament dins de la primera 
quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents 
que han autoritzat en el trimestre anterior i que continguin els fets, els actes o els 
negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d’aquest 
impost, amb excepció dels actes d’última voluntat. També estan obligats a 
remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius 
dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a 
coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s'entén 
sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei general 
tributària. 
 
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que 
autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per 
l'impost, i sobre les responsabilitats per la manca de presentació de declaracions. 
 
 

IV)  Es modifica el títol de l’article 14, el qual passa de ser Comprovació dels valors 
declarats, a Comprovació d’autoliquidacions. 

 
També es modifica el contingut íntegre d’aquest article. El redactat de l’avantprojecte era el 
següent: 
 
 

Article 14.- Comprovació dels valors declarats 
 

L’Ajuntament podrà comprovar els valors declarats per l'interessat o subjecte 
passiu als efectes del que es preveu als articles 104.5 i 107.5 del TRLRHL. 

 
 
El redactat de l’article 14 proposat per a l’aprovació provisional és el següent: 
 
 

Article 14.- Comprovació d’autoliquidacions 
 

1. L'Administració comprovarà que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant 
l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost, sense que puguin 
atribuir-se valors, bases o quotes diferents de les resultants d'aquestes normes. 

 
2. L'Administració podrà comprovar els valors declarats per l'interessat o subjecte 

passiu als efectes del que es preveu als articles 104.5 i 107.5 del TRLRHL. 
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4.- Pertoca aprovar provisionalment les modificacions proposades en les ordenances 
citades, les quals són les següents: 
 
 
IIVTNU: IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
 
Amb caràcter general, se suprimeix l’organització de l’ordenança en capítols i títols, la qual 
passarà a estar conformada únicament per 15 articles, una disposició addicional i dues 
disposicions finals. Cadascun dels articles tindrà un títol descriptiu del seu contingut.  
 
Els canvis substantius  afecten  els supòsits de no subjecció i la determinació de la base 
imposable del tribut. Així mateix, també es modifica el tipus impositiu amb el propòsit de 
mantenir la mateixa càrrega fiscal mitjana d’aquesta figura impositiva. Es millora la 
bonificació , augmentant el percentatge,  per transmissió mortis causa de la vivenda habitual 
i del local de negoci  així com de la cessió de vivenda a la borsa de lloguer social. La resta 
del text normatiu bàsicament es manté en el seu redactat actual, es modifica el precepte on 
s’ubica i en algun cas també es  millorar el redactat en claredat i comprensió.  
 
Seguidament es detallen les concretes propostes de  modificacions : 
 
I) L’article 2 passa a tenir el títol Fet imposable i se li afegeixen tres apartats més (3, 4 i 5), 
els quals fan referència als terrenys rústics i als de característiques especials.  
 
 
On diu 

Article 2 
 

1. Constitueix el fet imposable de l’impost l’increment de valor que experimentin els 
terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de 
la seva propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret 
real de gaudi, limitador del domini, sobre els esmentats béns. 

 
2. El títol a què es refereix l’apartat anterior pot consistir en: 
 

a. Negoci jurídic mortis causa. 
b. Negoci jurídic inter vivos, bé sigui de caràcter onerós o gratuït. 
c. Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa. 
d. Expropiació forçosa. 

 
Ha de dir 

Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de l’impost l’increment de valor que 
experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a 
conseqüència de la transmissió de la seva propietat per qualsevol títol o de la 
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constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del domini, 
sobre els esmentats béns. 
 
2. El títol a què es refereix l’apartat anterior pot consistir en: 
 

a. Negoci jurídic mortis causa. 
b. Negoci jurídic inter vivos, bé sigui de caràcter onerós o gratuït. 
c. Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa. 
d. Expropiació forçosa. 

 
3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els 
terrenys que tinguin la consideració de rústics a l'efecte de l’impost sobre béns 
immobles. En conseqüència amb això, hi està subjecte l’increment de valor que 
experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans, a l'efecte 
de l’impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no 
inclosos d'aquesta manera al Cadastre o al padró d’aquell. 
 
4. Està subjecte a l’impost l'increment de valor que experimentin els terrenys 
integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a 
l'efecte de l'Impost sobre béns immobles. 
 
5. Als efectes de l’impost sobre béns immobles, tenen la consideració de béns 
immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de 
característiques especials els que defineixen d'aquesta manera les normes 
reguladores del Cadastre Immobiliari. 

 
 
II) L’article 3 passa a tenir el títol Actes no subjectes, incorporant el nou supòsit de no 
subjecció per manca d’increment de valor  en el punt 2, juntament amb la resta de supòsits 
que el text actual preveu en l’art. 4.   
 
On diu 

Article 3 
 

Tenen la consideració de terrenys de naturalesa urbana: el sòl urbà, el susceptible 
d’urbanització, l’urbanitzable delimitat i l’urbanitzable no delimitat des del moment que 
s’aprovi un programa d’actuació urbanística; els terrenys que disposin de vies 
pavimentades o de vorada a les voreres i que comptin, a més a més, amb servei de 
clavegueram, subministrament d’aigua, subministrament d’energia elèctrica i 
enllumenat públic; i els que estiguin ocupats per construccions de naturalesa urbana. 

 
 
Ha de dir 
 Article 3. Actes no subjectes 
 

No estan subjectes a aquest impost: 
 

1. Les transmissions dels terrenys que tinguin la consideració de rústics als 
efectes de l’impost sobre béns immobles. 
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2. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys 
respecte dels quals s'acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència 
entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i 
adquisició, tret que l'Administració pugui demostrar que s'ha produït increment 
de valor. 
  
L'interessat haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar 
els títols que documentin la transmissió i l'adquisició. Tindran la condició 
d'interessats, a aquests efectes, les persones o entitats a què es refereix l'article 
4 d'aquesta Ordenança. 
 
Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o 
d'adquisició del terreny es prendrà el més alt dels següents valors: el que consti 
en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per 
l'Administració tributària. 
 
Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, 
es prendrà com a valor del sòl, a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la 
proporció que representi en la data de la meritació de l'impost el valor cadastral 
del terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant 
al valor de transmissió com, en el seu cas, al valor d'adquisició.  
 
Si en el moment de l’adquisició, es tractava d’un solar sense edificar, el valor 

de transmissió del sòl s’obtindrà conforme al què s’indica en el paràgraf 

anterior i si la transmissió es refereix a una entitat individualitzada resultant de 

la declaració d’obra nova i constitució del règim en propietat horitzontal de 

l’edificació construïda, el valor d’adquisició del sol que figuri al títol que 

documenti l’adquisició es reduirà proporcionalment aplicant a aquest valor el 

coeficient de propietat assignat a l’entitat transmesa respecte al total immoble.  

 
Per a determinar la inexistència d'increment de valor no podran computar-se les 
despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions. 
 
Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per a comparar la 
inexistència d'increment de valor, es prendrà el més alt dels següents valors: el 
declarat en l'Impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu 
cas, per l'Administració tributària. 
 
En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquest apartat, per al 
còmput dels anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor, 
no es tindrà en compte el període anterior al de la seva adquisició.  
 
De conformitat amb l’article 103.2 de la Llei General Tributària, no existirà 
obligació de resoldre expressament sobre la inexistència d’increment de valor 
acreditada mitjançant la corresponent declaració. No obstant això, quan 
l’interessat sol·liciti expressament que l’Administració tributària declari que s’ha 
produït la inexistència d’increment de valor amb motiu de la transmissió 
realitzada, aquesta restarà obligada a contestar a la seva petició en el sentit que 
correspongui, un cop es realitzin les actuacions de comprovació que en cada 
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cas siguin necessàries. 
 

3. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, 
les adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i 
transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 
 
4. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a 
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació 
o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 
 
5. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris 
efectuada com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns 
constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible. 
 
6. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives 
d'habitatges a favor dels seus socis cooperativistes. 
 
7. Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de 
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de 
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats 
propietaris en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de 
l'article 23 del Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial 
decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de les 
parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment 
correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació si estarà 
subjecte a aquest Impost. 

  
8. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de 
l'esmentat dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del 
termini pel que va ser constituït. 
 
9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a 
les quals resulti aplicable el règim de fusions, escissions, aportacions de 
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels 
terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 
27 de novembre, de l'Impost sobre societats, quan no estiguin integrats en una 
branca d'activitat. 
 
10. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions 
de transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de 
crèdit en compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats 
de crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de 
reestructuració bancària.  

 
11. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una 
entitat de crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els 
esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de 
deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les 
construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 
d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. 



 54 

 
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat 
de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada 
a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
13. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la 
Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) 
a entitats participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 
per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada 
en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de 
la mateixa. 
 
14. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la 
Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), 
o per les entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte 
social, als fons d'actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional 
desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució 
d'entitats de crèdit. 
 
15. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els 
citats fons d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment 
de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, 
previst en l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 
de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
16. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a 
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una 
societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes 
de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 
de juliol, sobre societats anònimes esportives. 

 
Respecte dels supòsits enumerats, llevat del previst a l’apartat 2 (inexistència 
d’increment de valor), en la posterior transmissió dels terrenys esmentats, 
s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest 
l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de 
les operacions citades en els apartats anteriors.  

 
 
III) L’article 4 passa a tenir el títol Subjectes passius i el seu contingut actual es trasllada a 
l’article 3.  
 
On diu 

Article 4 
 

1. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els 
terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l’impost sobre béns 
immobles. En conseqüència, hi està subjecte l’increment de valor que experimentin 
els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’esmentat 
impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no considerats com 
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a tals en el cadastre o en el padró d’aquell. Als efectes d’aquest impost, hi està també 
subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els béns 
immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’impost sobre 
béns immobles. 

 
2. De conformitat amb l’apartat 3 de la disposició addicional segona de la Llei 
27/2014, de l’impost de societats, de 27 de novembre de 2014, no merita aquest 
impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions 
a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de 
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys 
que s’aportin a l’empara del que preveu l’article 87 d’aquesta esmentada llei, quan no 
estiguin integrats en una branca d’activitat. 
 
En la posterior transmissió dels terrenys esmentats s’entén que el nombre d’anys a 
través dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput per 
causa de la transmissió derivada de les operacions citades. 

 
3. No es produeix la subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets 
realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, d’adjudicacions que es verifiquin a 
favor seu, i el pagament d’elles i transmissions que hom faci als cònjuges en 
pagament dels seus havers comuns. 

 
4. Tampoc es produeix la subjecció a l’impost en els supòsits de transmissions de 
béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills com a conseqüència del compliment 
de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin 
sigui el règim econòmic matrimonial. 

 
5. No es considera subjecte a l’impost l’adjudicació de béns immobles per part de les 
societats cooperatives de vivendes a favor dels seus socis cooperativistes. 

 
6. No estan subjectes a aquest impost les transmissions de terrenys a que donin lloc 
les operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris 
inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels 
esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes 
de l’article 18 del text refós de la Llei del sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2008, de 20 de juny. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicats a un 
propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel 
mateix, l’excés d’adjudicació si estarà subjecte a aquest impost. 

 
 
Ha de dir 
 Article 4. Subjectes passius 

 
1. És subjecte passiu de l'impost a títol de contribuent: 

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de 
drets reals de gaudi limitadors del domini a títol lucratiu, la persona 
física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària, que adquireixi el terreny o a favor 
de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti 
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b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de 
drets reals de gaudi limitadors del domini a títol onerós, la persona física 
o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària, que transmeti el terreny, o que 
constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 

 
2. En els casos a què es refereix el paràgraf b) de l'apartat anterior, té la 
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona física o 
jurídica, o l'entitat a què es refereix l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es 
constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui 
una persona física no resident a Espanya. 

 
 
IV) L’article 5 passa a tenir el títol Successors i responsables i el seu contingut actual es 
trasllada a l’article 6.  
 
On diu 

Article 5 
 

Queden exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com 
conseqüència dels següents actes: 

 
a.  La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud. 

 
b.  Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt 
Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons 
l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, qual els seus propietaris 
o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, 
millora o rehabilitació en aquests immobles. Per a poder gaudir d’aquest benefici 
caldrà acreditar que les obres de conservació o rehabilitació dels immobles han estat 
finançades íntegrament pel causant o subjecte passiu de l’impost i que la despesa 
s’ha realitzat en el període dels últims quatre anys i ha estat superior al 20% del valor 
cadastral assignat a l’immoble en el moment del meritament de l’impost. 

 
c. Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en 
pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, per a la 
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets 
amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi 
l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 

 
Així mateix, estan exemptes les transmissions de l’habitatge habitual en què 
concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o 
notarials, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el 
mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 
professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 

 
Per a tenir dret a l’exempció cal que el deutor o garant transmitent o qualsevol altre 
membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar l’alienació 
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de l’habitatge, d’altres béns en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute 
hipotecari. Es presumirà el compliment d’aquest requisit.  

 
No obstant, si posteriorment es comprovés el contrari, es procedirà a girar la 
liquidació tributària corresponent. 

 
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en què hagi figurat 
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys 
anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si aquest termini fos 
inferior als dos anys. En els casos que la persona interessada no hagi estat 
empadronada en la finca afectada durant el termini exigit, però de facto hagi estat el 
seu domicili habitual, caldrà que ho acrediti mitjançant els documents i proves 
admeses en Dret. 

 
Respecte del concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò disposat a la Llei 35/2006, de 
28 de novembre, de l’Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació 
parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda dels no Residents i 
sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet 
legalment inscrita. 

 
 
ha de dir 

Article 5. Successors i responsables 
 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 

 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 

es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les 
persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes 
previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 

 
 
V) L’article 6 passa a tenir el títol Exempcions objectives i el seu contingut actual es trasllada 
a l’article 7.  
 
On diu 

Article 6 
 

També estan exempts d’aquest impost, els increments de valor corresponents quan 
la condició de subjecte passiu recaigui sobre les següents persones o entitats: 

 
a. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a què pertany el municipi, 

així com els seus organismes autònoms respectius i les entitats de dret públic 
d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les dites entitats locals. 
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b. El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en les quals s’integri 
l’esmentat municipi, així com llurs respectives entitats de dret públic d’anàleg 
caràcter als organismes autònoms de l’Estat. 

 
c.  Les entitats sense finalitats lucratives que compleixin els requisits establerts en la 

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. En el supòsit de transmissions de 
terrenys o de constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del 
domini sobre els mateixos, efectuats a títol onerós per una entitat sense finalitats 
lucratives, l’exempció de l’impost estarà condicionada a que els esmentats 
terrenys compleixin els requisits establerts per aplicar l’exempció a l’impost de 
béns immobles. 

 
d.  Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social 

regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades. 

 
e. Els titulars de concessions administratives reversibles respecte als terrenys 

afectes a aquestes. 
 

f. La Creu Roja Espanyola. 
 

g.  Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en 
tractats o convenis internacionals. 

 
 

ha de dir  
 

Article 6. Exempcions objectives 
 

Queden exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin 
com conseqüència dels següents actes: 

 
1. La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud. 

 
2. Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com 

Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès 
cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni 
històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català, si els seus propietaris o titulars de drets reals acrediten que 
han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en 
aquests immobles. Per a poder gaudir d’aquest benefici caldrà acreditar que 
les obres de conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades 
íntegrament pel causant o subjecte passiu de l’impost i que la despesa s’ha 
realitzat en el període dels últims quatre anys i ha estat superior al 20% del 
valor cadastral assignat a l’immoble en el moment de la meritació de 
l’impost. 

 
3. Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació 

en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, 
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per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el 
mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de 
manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits 
hipotecaris. 

 
4. Així mateix, estan exemptes les transmissions de l’habitatge habitual en què 

concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries 
judicials o notarials, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca 
que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol 
altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de 
préstecs o crèdits hipotecaris. 

 
5. Per a tenir dret a l’exempció cal que el deutor o garant transmitent o 

qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment 
de poder evitar l’alienació de l’habitatge, d’altres béns en quantia suficient 
per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment 
d’aquest requisit. No obstant, si posteriorment es comprovés el contrari, es 
procedirà a girar la liquidació tributària corresponent. 

 
6. A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en què hagi 

figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al 
menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de 
l’adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys. 

 
7. Respecte del concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò disposat a la Llei 

35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la renda de les persones 
físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, 
sobre la Renda dels no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, 
s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita. 

 
 
VI) L’article 7 passa a tenir el títol Exempcions subjectives i el seu contingut actual es 
trasllada a l’article 8.  
 
On diu 

Article 7 
 
1.a) Gaudeixen d’una bonificació en la quota de l’impost les transmissions de terrenys 
i la transmissió o la constitució de drets reals de gaudi, limitadors del domini, 
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els 
cònjuges, les parelles de fet, els ascendents i adoptants, quan la finca que es 
transmet és l’habitatge habitual del causant i de les persones a favor de les quals es 
produeix la transmissió.  
 
En aquest aspecte, s’entén per habitatge habitual del causant aquell en què es trobés 
empadronat en el moment de la defunció, sempre que hi hagués estat de forma 
ininterrompuda durant al menys els dos anys anteriors a la defunció, o des de 
l’adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys. L’habitatge no perd aquest 
caràcter quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut del 
causant suficientment acreditades.  
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S’entén per habitatge habitual de les persones adquirents aquell en què aquestes 
hagin estat empadronades de forma ininterrompuda durant, al menys els dos anys 
anteriors a la defunció, o des de l’adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys. 
 
En cap cas es considerarà l’habitatge habitual de la persona interessada si l’ús 
d’aquest ha estat cedit a una tercera persona i per tant passa a ser l’habitatge d’una 
altra persona o família. 
 
El percentatge de la bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sòl que 
tingui l’immoble, de conformitat amb el següent:  

 
 
 
 
 
 
 

 

Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació han de sol·licitar-la i adjuntar-
hi còpia del testament o de la declaració d’hereus i de l’escriptura d’acceptació 
d’herència. 
 
La petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació de la 
documentació per liquidar l’impost, és a dir en el termini de sis mesos des de la 
defunció o d’un any si es va sol·licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de pagament 
voluntari indicat en la liquidació emesa dins del període legal de presentació. 
 
En el cas en què la persona interessada no hagi demanat la pròrroga citada, el 
termini de sol·licitud serà d’un any a comptar des de la data de la defunció de la 
persona transmitent. No obstant això, la persona interessada haurà d’abonar els 
recàrrecs escaients generats per la presentació extemporània de dita sol·licitud. 

 
En el cas que la finca objecte de la bonificació sigui transmesa per actes inter vivos  
dins del termini de quatre anys des que es va realitzar la transmissió per causa de 
mort, la persona beneficiària perdrà el dret a gaudir d’aquesta bonificació.  
 
L’Ajuntament o l’interessat han de realitzar la liquidació o l’autoliquidació provisional 
amb contemplació de la bonificació, si s’escau. Passat el termini de quatre anys, si no 
s’ha realitzat cap transmissió onerosa per actes inter vivos, la liquidació esdevé 
definitiva. Si s’ha realitzat transmissió onerosa per actes inter vivos, l’Ajuntament 
realitzarà el càlcul definitiu de l’impost i emetrà una liquidació complementària, 
considerant la quantitat ingressada com ingrés a compte. 
 

S’exceptuen d’aquest règim les transmissions realitzades per dació en pagament i  
execució hipotecària. 

 
b) Les persones que heretin un habitatge habitual respecte del qual s’hagi abonat 
aquest impost en els darrers cinc anys per part d’algun dels seus ascendents, tindran 
dret a una bonificació addicional del 50%. Aquesta bonificació addicional del 50% 
serà aplicada sobre la quota minorada per l’aplicació de la bonificació per la 

Valor del sòl Percentatge 

Inferior a 78.647 € 95% 

Entre 78.647 i 117.971 € 50% 

Superior a 117.971 € 25% 
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transmissió de l’habitatge habitual. En cap cas el percentatge total de bonificació mai 
superarà el 95%, que és el màxim permès per la llei. 
 
2.- Gaudeixen d’un bonificació en la quota de l’impost les transmissions mortis causa 
de locals afectes a activitats empresarials o professionals, exercides a títol individual, 
sempre que els adquirents siguin el cònjuge, les parelles de fet, els descendents o 
ascendents i el valor del local transmès suposi com a mínim un 33%, respecte del 
total de béns adjudicats al beneficiari. Els béns adjudicats al beneficiari han d’estar 
concretats, quantificats i acceptats de manera explícita en l’escriptura d’acceptació 
d’herència o d’entrega de llegat. Si la persona que hereta resulta beneficiada amb 
una assegurança de vida, l’import d’aquesta assegurança es sumarà a la seva 
participació en la massa hereditària a efectes del càlcul.  

 
El  percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sòl que 
tingui l’immoble, de conformitat amb el següent:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació han de sol·licitar-la i adjuntar-
hi còpia del testament o de la declaració d’hereus i de l’escriptura d’acceptació 
d’herència, i acreditació de l’activitat desenvolupada en el local i de la seva continuïtat 
pel cònjuge, ascendents o descendents.  
 
La petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació de la 
documentació per liquidar l’impost, és a dir en el termini de sis mesos des de la 
defunció o d’un any si es va sol·licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de pagament 
voluntari indicat en la liquidació emesa dins del període legal de presentació. 

 
En el cas en què la persona interessada no hagi demanat la pròrroga citada, el 
termini de sol·licitud serà d’un any a comptar des de la data de la defunció de la 
persona transmitent. No obstant això, la persona interessada haurà d’abonar els 
recàrrecs escaients generats per la presentació extemporània de dita sol·licitud. 
 
El gaudi d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el 
patrimoni de l’adquirent, així com de l’exercici d’una activitat, durant els quatre anys 
següents a la mort del causant, llevat que morís l’adquirent dins d’aquest termini.  
 

L’Ajuntament ha de realitzar la liquidació provisional amb contemplació de la 
bonificació, si s’escau. Passat el termini de quatre anys, si no s’ha realitzat cap 
transmissió per actes inter vivos, la liquidació esdevé definitiva.  
 
Si s’ha realitzat transmissió  per actes inter vivos, l’Ajuntament realitzarà el càlcul 
definitiu de l’impost i emetrà una liquidació complementària, considerant la quantitat 
ingressada com ingrés a compte. S’exceptuaran d’aquest règim les transmissions 
realitzades per dació en pagament i execució hipotecària. 

 

Valor del sòl Percentatge 

Inferior a 78.647 € 95% 

Entre 78.647 i 117.971 € 50% 

Superior a 117.971 € 25% 
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3.- Tenen dret a la bonificació de fins el 95% d’aquest impost les persones 
propietàries d’habitatges desocupats, sempre que siguin particulars que l’aportin, 
arran de l’adquisició mortis causa procedent del cònjuge, o parella de fet, o d’una 
persona amb la qual existeix parentiu en línia recta, a la Borsa de Lloguer, així com a 
la resta de programes que des de l’Ajuntament s’iniciïn per a la mobilització 
d’habitatges destinats a un ús social i compleixin les condicions que s’estableixin en 
els diferents programes de cessió d’habitatges esmentats. 

 
La bonificació serà atorgada de forma automàtica sempre i quan s’hagi sol·licitat la 
cessió de l’habitatge a la borsa en el termini de dos anys a comptar a partir de la data 
de la defunció de la persona transmitent de l’immoble i hagi estat acceptada pel 
servei gestor. 

 
Per tal de mantenir el dret a la bonificació, la permanència de l’habitatge a la borsa ha 
de ser com a mínim de  quatre anys, i l’habitatge cedit ha de tenir les condicions 
legals d’habitabilitat per a ser acceptat a la borsa. 
 
El percentatge de la bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sòl que 
tingui l’immoble, de conformitat amb el següent:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ha de dir 
 Article 7. Exempcions subjectives 
 

També estan exempts d’aquest impost, els increments de valor corresponents 
quan la condició de subjecte passiu recaigui sobre les següents persones o 
entitats: 

 
1. Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les 

quals pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com els 
organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter 
de la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals. 

 
2. Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 

les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al  mecenatge, 
sempre que compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu 
reglament aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.  
 
Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar 
a l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 
49/2002, mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització 
de l'any natural en què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost. 
 
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o 
transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, 

Valor del sòl Percentatge 

Inferior a 78.647 € 95% 

Entre 78.647 i 117.971 € 50% 

Superior a 117.971 € 25% 
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la comunicació es podrà efectuar en el termini previst a l'apartat 6 de l'article 
13.5 d'aquesta Ordenança, en el supòsit que la finalització d'aquest termini 
excedeixi de l'any natural previst al paràgraf anterior. 
 
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la 
presentació de la declaració censal a la corresponent Administració 
tributària. 

 
3. Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió 

Social regulades per la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'Ordenació, supervisió i 
solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores. 

 
4. Els titulars de concessions administratives reversibles respecte als terrenys 

afectes a aquestes. 
 

5. La Creu Roja Espanyola. 
 

6. Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en 
tractats o convenis internacionals. 

 
 
VII) L’article 8 passa a tenir el títol Bonificacions de la quota i el seu contingut actual es 
trasllada a l’article 4.  
 
On diu 
 Article 8 

 
1. És subjecte passiu de l'impost a títol de contribuent: 

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets 
reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o 
l'entitat a què es refereix l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o 
es transmeti el dret real de què es tracti 
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets 
reals de gaudi limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o 
l'entitat a què es refereix l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el 
dret real de què es tracti. 

 
2. En els casos a què es refereix el paràgraf b) de l'apartat anterior, té la consideració 
de subjecte passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica, o l'entitat a 
què es refereix l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real 
de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya. 

 
Ha de dir 

Article 8. Bonificacions de la quota 
 

1.- Gaudeixen d’una bonificació en la quota de l’impost les transmissions de 
terrenys i la transmissió o la constitució de drets reals de gaudi, limitadors del 
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domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i 
adoptats, els cònjuges, les parelles de fet, els ascendents i adoptants, quan la 
finca que es transmet és l’habitatge habitual del causant i de les persones a 
favor de les quals es produeix la transmissió.  

 
En aquest aspecte, s’entén per habitatge habitual del causant aquell en què es 
trobés empadronat en el moment de la defunció, sempre que hi hagués estat de 
forma ininterrompuda durant al menys els dos anys anteriors a la defunció, o 
des de l’adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys. L’habitatge no 
perd aquest caràcter quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes 
de salut del causant suficientment acreditades.  

 
S’entén per habitatge habitual de les persones adquirents aquell en què 
aquestes hagin estat empadronades de forma ininterrompuda durant al menys 
els dos anys anteriors a la defunció, o des de l’adquisició si aquest termini fos 
inferior als dos anys. 

 
En cap cas es considerarà l’habitatge habitual de la persona interessada si l’ús 
d’aquest ha estat cedit a una tercera persona i per tant passa a ser l’habitatge 
d’una altra persona o família. 

 
El percentatge de la bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del 
sòl que tingui l’immoble, de conformitat amb el següent:  

 
 
 
 

 
 
 

 
Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació han de sol·licitar-la i 
adjuntar-hi còpia del testament o de la declaració d’hereus i de l’escriptura 
d’acceptació d’herència. 

 
La petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació de la 
documentació per liquidar l’impost, és a dir en el termini de sis mesos des de la 
defunció o d’un any si es va sol·licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de 
pagament voluntari indicat en la liquidació emesa dins del període legal de 
presentació. 

 
En el cas en què la persona interessada no hagi demanat la pròrroga citada, el 
termini de sol·licitud serà d’un any a comptar des de la data de la defunció de la 
persona transmitent. No obstant això, la persona interessada haurà d’abonar 
els recàrrecs escaients generats per la presentació extemporània de dita 
sol·licitud. 

 
En el cas que la finca objecte de la bonificació sigui transmesa per actes inter 
vivos onerosos i voluntaris dins del termini de quatre anys des que es va 
realitzar la transmissió per causa de mort, la persona beneficiària perdrà el dret 
a gaudir d’aquesta bonificació. 

Valor del sòl Percentatge 

Inferior a 78.647 € 95% 

Entre 78.647 i 117.971 € 75% 

Superior a 117.971 € 50% 
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L’Ajuntament ha de realitzar la liquidació provisional amb contemplació de la 
bonificació, si s’escau. Passat el termini de quatre anys, si no s’ha realitzat cap 
transmissió onerosa per actes inter vivos, la liquidació esdevé definitiva. Si 
s’ha realitzat transmissió onerosa per actes inter vivos, l’Ajuntament realitzarà 
el càlcul definitiu de l’impost i emetrà una liquidació complementària, 
considerant la quantitat ingressada com ingrés a compte. 

 
2.- Gaudeixen d’un bonificació en la quota de l’impost les transmissions mortis 
causa de locals afectes a activitats empresarials o professionals, exercides a 
títol individual, sempre que els adquirents siguin el cònjuge, les parelles de fet, 
els descendents o ascendents i el valor del local transmès suposi com a mínim 
un 33%, respecte del total de béns adjudicats al beneficiari. Els béns adjudicats 
al beneficiari han d’estar concretats, quantificats i acceptats de manera 
explícita en l’escriptura d’acceptació d’herència o d’entrega de llegat. Si la 
persona que hereta resulta beneficiada amb una assegurança de vida, l’import 
d’aquesta assegurança es sumarà a la seva participació en la massa hereditària 
a efectes del càlcul.  

 
El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sòl 
que tingui l’immoble, de conformitat amb el següent:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació han de sol·licitar-la i 
adjuntar-hi còpia del testament o de la declaració d’hereus i de l’escriptura 
d’acceptació d’herència, i acreditació de l’activitat desenvolupada en el local i 
de la seva continuïtat pel cònjuge, ascendents o descendents.  

 
La petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació de la 
documentació per liquidar l’impost, és a dir en el termini de sis mesos des de la 
defunció o d’un any si es va sol·licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de 
pagament voluntari indicat en la liquidació emesa dins del període legal de 
presentació. 

 
En el cas en què la persona interessada no hagi demanat la pròrroga citada, el 
termini de sol·licitud serà d’un any a comptar des de la data de la defunció de la 
persona transmitent. No obstant això, la persona interessada haurà d’abonar 
els recàrrecs escaients generats per la presentació extemporània de dita 
sol·licitud. 

 
El gaudi d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició 
en el patrimoni de l’adquirent, així com de l’exercici d’una activitat, durant els 
quatre anys següents a la mort del causant, llevat que morís l’adquirent dins 
d’aquest termini.  

 

Valor del sòl Percentatge 

Inferior a 78.647 € 95% 

Entre 78.647 i 117.971 € 75% 

Superior a 117.971 € 50% 
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L’Ajuntament ha de realitzar la liquidació provisional amb contemplació de la 
bonificació, si s’escau. Passat el termini de quatre anys, si no s’ha realitzat cap 
transmissió onerosa voluntària per actes inter vivos, la liquidació esdevé 
definitiva.  

 
Si s’ha realitzat transmissió onerosa voluntària per actes inter vivos, 
l’Ajuntament realitzarà el càlcul definitiu de l’impost i emetrà una liquidació 
complementària, considerant la quantitat ingressada com ingrés a compte. 

 
3.- Tenen dret a la bonificació de fins el 95% d’aquest impost les persones 
propietàries d’habitatges desocupats, sempre que siguin particulars que 
l’aportin, arran de l’adquisició mortis causa procedent del cònjuge, o parella de 
fet, o d’una persona amb la qual existeix parentiu en línia recta, a la Borsa de 
Lloguer, així com a la resta de programes que des de l’Ajuntament s’iniciïn per 
a la mobilització d’habitatges destinats a un ús social i compleixin les 
condicions que s’estableixin en els diferents programes de cessió d’habitatges 
esmentats. A aquest efecte, cada programa inclourà el percentatge que 
correspon de bonificació. Als programes vigents a data de l’entrada en vigor 
d’aquesta bonificació s’aplicarà el 95%. 

 
La bonificació serà atorgada de forma automàtica sempre i quan s’hagi 
sol·licitat la cessió de l’habitatge a la borsa en el termini de dos anys a comptar 
a partir de la data de la defunció de la persona transmitent de l’immoble i hagi 
estat acceptada pel servei gestor. 
 

 
Per tal de mantenir el dret a la bonificació, la permanència de l’habitatge a la 
borsa ha de ser com a mínim de  quatre anys, i l’habitatge cedit ha de tenir les 
condicions legals d’habitabilitat per a ser acceptat a la borsa. 

 
El percentatge de la bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del 
sòl que tingui l’immoble, de conformitat amb el següent:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIII) L’article 9 passa a tenir el títol Base imposable i el seu contingut actual es trasllada i 
modifica en l’article 5.  
 
On diu 

Article 9. Responsables 
 

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 

 

Valor del sòl Percentatge 

Inferior a 78.647 € 95% 

Entre 78.647 i 117.971 € 75% 

Superior a 117.971 € 50% 
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2. Els copartíceps o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària responen solidàriament en proporció 
a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de les dites 
entitats. 

 
3. En cas de societats o d’entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents s’han de transmetre als socis o partícips en el capital, que han de 
respondre de las obligacions solidàriament i fins al límit del valor de la quota de 
liquidació que se’ls hagués adjudicat. 

 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquestes han de 
respondre subsidiàriament dels deutes de conformitat amb el que estableix la Llei 
general tributària. 

 
5. La responsabilitat s’exigeix, en tot cas, en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària. 

 
 
Ha de dir 
 Article 9. Base imposable 
 

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de la 
meritació i experimentat durant un període màxim de vint anys. 

 
2. Per a determinar la base imposable de l'impost, es multiplicarà el valor del 

terreny en el moment de la meritació pel coeficient fixat a l'apartat 8 d'aquest 
article corresponent al període de generació de l'increment del valor. En cas 
que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el 
coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complerts, sense tenir 
en compte les fraccions de mes. 

 
3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el 

seu valor, al temps de la meritació d'aquest impost, el que tinguin fixat en 
aquest moment als efectes de l'impost sobre béns immobles. 

 
No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que 
no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es 
podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En 
aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys 
obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que 
s’instruïssin, referit al moment de la meritació. Quan aquesta data no 
coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es 
corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, 
establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat. 

 
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de la 
meritació de l’impost o integrat en un bé immoble de característiques 
especials, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, 
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no concordi amb el de la finca realment transmesa, a conseqüència 
d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es reflecteixin 
en el Cadastre o en el padró de l’impost sobre béns immobles, conforme a 
les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la 
liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al 
moment de la meritació. 

 
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, 

per determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del 
terreny proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant 
l'aplicació de les normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes 
següents: 

 
A) Usdefruit 

 
a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a 

raó del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 
per cent. 

b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del 
valor total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a 
mesura que l'edat augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada 
any més, amb el límit mínim del 10 per cent del valor total. 

c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un 
termini superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar 
fiscalment una transmissió de plena propietat subjecta a condició 
resolutòria. 

 
B) Ús i estatge 

 
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per 

cent del valor del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la 
valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 
 
C) Nua propietat 

 
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el 
valor de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny. 
 
D) Dret real de superfície 

 
El dret real de superfície s'ha de fixar d'acord amb les regles de l'usdefruit 
temporal.  
 
E) Altres drets reals  

 
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o 
valor que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o més alt que el 
que resulti de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest 
si aquell fos menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que 
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tinguin determinat en el moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre 
béns immobles. 

 
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un 

edifici o un terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això 
pressuposi l'existència d'un dret real de superfície, el quadre de percentatges 
anuals, previst en el punt 8 d’aquest article, s’aplicarà sobre la part del valor 
cadastral que representi, respecte a aquest valor, el mòdul de 
proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que 
resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les 
plantes per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum 
edificats un cop construïdes aquestes plantes. 

 
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per 
tal d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el 
planejament vigent. 

 
6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha 

d'aplicar sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, 
llevat que el valor cadastral assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en 
aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just. 

 
7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries 

forals, cal aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que 
l'adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà 
liquidar l'impost pel domini ple. 

 
8. Per a determinar la base imposable es multiplicarà el valor del terreny en el 

moment de la meritació pel coeficient que correspongui al període de 
generació de l'increment de valor establert en el quadre següent: 

 

Període  coeficient Període coeficient 

menys d'1 

any 
0,14 11 anys 0,08 

1 any 0,13 12 anys 0,08 

2 anys 0,15 13 anys 0,08 

3 anys 0,16 14 anys 0,10 

4 anys 0,17 15 anys 0,12 

5 anys 0,17 16 anys 0,16 

6 anys 0,16 17 anys 0,20 

7 anys 0,12 18 anys 0,26 

8 anys 0,10 19 anys 0,36 

9 anys 0,09 
Igual o superior 
a 20 anys 

0,45 

10 anys 0,08 

 

 
Si com a conseqüència de l'actualització dels coeficients màxims establerts en 
l'article 107.4 del TRLRHL, qualsevol dels coeficients aprovats per la vigent 
ordenança fiscal resultés inferior al corresponent nou màxim legal, s'aplicarà 
aquest directament. 
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9. Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a 

l'article 104.5 del TRLRHL, es constati que l'import de l'increment de valor és 
inferior a l'import de la base imposable determinada de conformitat amb el 
que es preveu en aquesta ordenança, es prendrà com a base imposable 
l'import del dit increment de valor ( increment de valor real). 
 
Per fer efectiu el càlcul de la quota a partir de l’increment de valor  real, 
s’haurà d’adjuntar a la declaració els títols que documentin els valors de la 
finca en la transmissió i l’adquisició. Si no s’acrediten degudament aquests 
valors en la declaració la base imposable pel càlcul de la quota es 
determinarà a partir del valor cadastral del sòl de la finca vigent a la data de 
del fet imposable i el coeficient corresponent previst a l’apartat 8e d’aquest 
article (increment de valor objectiu).  

 
10. L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la 

diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de 
transmissió i adquisició, prenent en cada cas el més alt dels següents valors 
a comparar: el que consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, 
en el seu cas, per l'Administració tributària. 

 
11. Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'obtenir 

l'import de l'increment entre els valors des esmentats terrenys en les dates 
de transmissió i adquisició, es prendrà el més alt dels següents valors a 
comparar: el declarat a efectes de l'impost sobre successions i donacions o 
el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 

 
12. Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les 

despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions. 
 

13. Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i 
construcció, es prendrà com a valor del sòl a aquests efectes, el que resulti 
d'aplicar la proporció que representi en la data del meritament de l'impost el 
valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta 
proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, en el seu cas, al valor 
d'adquisició.  

 
 
IX) L’article 10 passa a tenir el títol Tipus de gravamen i el seu contingut actual es trasllada i 
modifica  a l’article 9.   
 
On diu 

Article 10 
 
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment del meritament i experimentat 
durant un període màxim de vint anys. 
 
2. Per determinar l’import de l’increment a què es refereix l’apartat anterior, s’aplica 
sobre el valor del terreny en el moment del meritament, el percentatge que 
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correspongui en funció del nombre d’anys durant els quals s’hagués generat 
l’esmentat increment. 
 
3. El percentatge anteriorment esmentat és el que resulti de multiplicar el nombre 
d’anys, expressat en l’apartat 2 del present article, pel corresponent percentatge 
anual, que és: 

 
Nombre d’anys Percentatge 

a. Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre un 
i cinc anys 

3,6% 

b. Pels increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys 3,4 % 

c. Pels increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys 3 % 

d. Pels increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys 2,9 % 
 
 
 

Ha de dir 
Article 10. Tipus de gravamen 

 
La quota d’aquest impost és la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus 

del 27%.  
 
 
X) L’article 11 passa a tenir el títol Període de generació i meritació i es detalla el règim de la 
meritació. També se suprimeix l’obligatorietat de què el període de generació tingués una 
durada mínima d’un any.  
 
On diu 

Article 11 
 

Als efectes de determinar el període de temps en què es generi l’increment de valor, 
s’han de prendre solament els anys complets transcorreguts entre la data de l’anterior 
adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o la transmissió igualment 
anterior d’un dret real de gaudi limitador del domini sobre el mateix terreny i la 
producció del fet imposable d’aquest impost, sense que es tinguin en consideració les 
fraccions d’any. 
 
En cap cas el període de generació pot ésser inferior a un any. 

 
 
Ha de dir 
 Article 11. Període de generació i meritació 
 

1. L’impost merita: 
 

a. Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, 
inter vivos o per causa de mort, en la data de la transmissió. 

 
b. Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitador del 
domini, en la data en què tingui lloc la constitució o transmissió. 
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2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de 
valor que grava l'impost. Per a la seva determinació es prendran els anys 
complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què 
es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de 
gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del nou fet 
imposable, sense considerar les fraccions d'any. 

 
En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prendrà el nombre 
de mesos complerts, sense considerar les fraccions de mes.  

 
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior, es considerarà com a data 
de la transmissió: 

 
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document 

públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva presentació 
davant l'Ajuntament. 

b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant. 
c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del 

decret d'adjudicació que hagi esdevingut ferm. 
d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta de pagament i ocupació.  

 
 
XI) L’article 12 passa a tenir el títol Nul·litat de la transmissió i el seu contingut actual es 
trasllada i modifica a l’article 9.  
 
On diu 

Article 12 
 

En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana s’ha de considerar com a valor 
dels terrenys en el moment del meritament d’aquest impost el que tinguin fixat en 
aquell moment a l’efecte de l’impost sobre béns immobles. 

 
No obstant això, quan l’esmentat valor sigui conseqüència d’una ponència de valors 
que no reflecteixi les modificacions de planejament aprovats amb anterioritat, s’ha de 
liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb ell. En aquests casos, s’ha de 
realitzar la liquidació definitiva en què s’ha d’aplicar el valor dels terrenys obtingut 
d’acord amb el que s’assenyala en el TRHL, referit al moment del meritament. 

 
Quan el terreny sigui de naturalesa urbana però no tingui fixat valor cadastral en 
aquell moment, l’Ajuntament ha de practicar la liquidació quan es fixi el valor 
cadastral. 

 
Ha de dir 
 Article 12. Nul·litat de la transmissió 
 

1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes 
que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte 
determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del 
dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució 
de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït 
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efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des 
de que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu 
quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions 
recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte o 
el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució 
es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de 
l'impost, no hi haurà lloc per a cap devolució. 

 
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants 

no procedirà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou 
sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de 
conciliació i l’assentiment a la demanda. 

 
3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva 

qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi 
civil. Si fos suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es 
compleixi. Si la condició fos resolutòria, l'impost s'exigirà, a reserva, quan la 
condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de 
l'apartat primer. 

 
 
XII) L’article 13 passa a tenir el títol Règim de gestió i ingrés i el seu contingut actual es 
trasllada a l’article 9.  
 
On diu 
 Article 13 
 

En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitadors del domini, sobre 
terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s’ha d’aplicar sobre la 
part del valor definit en l’article anterior que representi, respecte a aquest, el valor 
dels referits drets calculat mitjançant les següents regles: 

 
1. En el cas de constituir-se un dret d’usdefruit temporal, el seu valor equival al 2% 
del valor cadastral del terreny per cada any de duració del dret, sense que pugui 
excedir el 70% de l’esmentat valor cadastral. 

 
2. Si l’usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l’usufructuari tingués menys de 

vint anys, és equivalent al 70% del valor cadastral del terreny, minvant aquesta 
quantitat en un 1% per cada any que excedeixi de l’esmentada edat, fins al límit 
mínim del 10% de l’expressat valor cadastral. 

 
3. Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o 
superior a trenta anys es considera com una transmissió de la propietat plena 
subjecta a condició resolutòria i el seu valor equival al 100% del valor cadastral del 
terreny usufructuat. 

 
4. Quan es transmeti un dret d’usdefruit ja existent, els percentatges expressats en 
les lletres a), b) i c) anteriors s’han d’aplicar sobre el valor cadastral del terreny al 
temps d’aquesta transmissió. 
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5. Quan es transmeti el dret d’una propietat el seu valor és igual a la diferència entre 
el valor cadastral del terreny i el valor de l’usdefruit, calculat aquest últim segons les 
regles anteriors. 

 
6. El valor dels drets d’ús i d’habitació és el que resulti d’aplicar al 75% del valor 
cadastral dels terrenys sobre els quals es constitueixin tals drets, les regles 
corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis segons els casos. 

 
7. En la constitució o transmissió de qualssevol altres drets reals de gaudi limitadors 
del domini, diferents dels enumerats en els apartats 1, 2, 3, 4 i 6 d’aquest article i en 
el següent, es considera com a valor d’aquests a l’efecte d’aquest impost: 

 
a. El capital, preu o valor pactat en constituir-los, si fos igual o més gran que el 
resultat de la capitalització a l’interès bàsic del Banc d’Espanya de la seva renda o 
pensió anyal. 
 
b. Aquest últim, si aquell fos menor. 

 
Ha de dir 
 

Article 13. Règim de gestió i ingrés 
 
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que 
suposa l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades, determinar el 
deute tributari i ingressar la quota resultant en els terminis establerts a 
l’apartat 6 d’aquest article, excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf 
tercer de l’apartat 3 de l’article 7è d’aquesta Ordenança. En aquest cas el 
contribuent ha de presentar en els mateixos terminis la declaració 
corresponent per a la liquidació de l'impost per part de l'Administració. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar 
segons el model que l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els 
elements de la relació tributària imprescindibles per comprovar o practicar la 
liquidació corresponent. 
 
3. Cal presentar una autoliquidació  o declaració  per a cadascuna de les 
finques o drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la 
transmissió en un sol instrument, fent-hi constar expressament la referència 
cadastral. 
 
4. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi han d’ adjuntar els 
documents en què constin els actes o els contractes que originin la 
imposició, així com els justificants dels elements tributaris necessaris per a 
practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les no subjeccions, 
exempcions i bonificacions que es sol·licitin. 
 
5.  L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents 
terminis, des de la data en què es produeixi la meritació de l’impost. 
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a) Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini és de trenta dies 
hàbils. 

b) Quan es tracti d’actes mortis causa, el termini és de sis mesos, 
prorrogables fins a un any, a sol·licitud del subjecte passiu. 
Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels 
primers sis mesos i s’entén concedida si, transcorregut un mes 
des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa. 

 
Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de 
practicar la corresponent autoliquidació. 

 
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després 
d’haver transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la 
data de defunció del causant. 

 
6. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les 
liquidacions d'aquest impost, si no s'escau l’autoliquidació, les quals s'han 
de notificar íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de 
pagament i els recursos procedents. 

 
L'ingrés s'efectuarà dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 
general tributària. 
 
7. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a 
l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis: 
 

a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 4.1 d'aquesta 
Ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, 
el donant o la persona que constitueix o que transmet el dret real de 
què es tracti. 
 

b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 4.1, l'adquirent o 
la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real 
de què es tracti. 
 

8. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de 
cap document que contingui acte o contracte determinant de les 
obligacions tributàries per aquest  impost, sense que s'acrediti prèviament 
haver presentat l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de l'impost o 
la comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat anterior. 
 
9. Els notaris també estan obligats a remetre a l’Ajuntament dins de la 
primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots 
els documents que han autoritzat en el trimestre anterior i que continguin els 
fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet 
imposable d’aquest impost, amb excepció dels actes d’última voluntat. 
També estan obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels 
documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, 
que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El 
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que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de 
col·laboració establert en la Llei general tributària. 
 
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents 
que autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar 
declaració per l'impost, i sobre les responsabilitats per la manca de 
presentació de declaracions. 

 
 
XIII) L’article 14 passa a tenir el títol Comprovació dels valors declarats i recull la possibilitat 
de què l‘Ajuntament pugui comprovar els valors declarats per l’interessat o subjecte passiu, 
d’acord amb el nou règim  que anuncia el Reial decret-llei 26/2021, de 8 de novembre. 
L’actual contingut d’aquest article s’incorpora en l’art. 9 relatiu a la base imposable. 
 
On diu 
 
 Article 14 
 

En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici 
o terreny o del dret a realitzar la construcció sota terra sense implicar l’existència d’un 
dret real de superfície, el percentatge corresponent s’ha d’aplicar sobre la part del 
valor cadastral que representi, respecte a aquest, el mòdul de proporcionalitat fixat en 
l’escriptura de transmissió o, en defecte, el que resulti d’establir la proporció entre la 
superfície o el volum de les plantes a construir en vol o en subsòl i la total superfície o 
volum edificats una vegada construïdes aquelles. 

 
Ha de dir 
 

Article 14.- Comprovació d’autoliquidacions 
 

1. L'Administració comprovarà que l'autoliquidació s'hagi efectuat 
mitjançant l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost, 
sense que puguin atribuir-se valors, bases o quotes diferents de les 
resultants d'aquestes normes. 

 
2. L'Administració podrà comprovar els valors declarats per l'interessat o 

subjecte passiu als efectes del que es preveu als articles 104.5 i 107.5 del 
TRLRHL. 

 
 
XIV) L’article 15 passa a tenir el títol Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions fins ara regulats  
en els articles  20 i 21 . El seu contingut actual es trasllada a l’article 9 regulador de la base 
imposable.  El text de l’art. 21  s’actualitza d’acord amb la modificació aplicada a l’art. 27 LGT 
58/2003, per la llei 11/2021, de 9 de juliol. 
 
 
On diu 
 Article 15 
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En els supòsits d’expropiació forçosa, el percentatge corresponent s’aplica sobre la 
part del preu just que correspongui al valor del terreny o sobre el valor cadastral 
assignat a dit terreny, si aquest darrer valor fos inferior al preu just. 

 
Ha de dir  
 Article 15. Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions 
 

1- En el cas de declaracions extemporànies presentades sense requeriment 
previ s’aplicarà el recàrrec d’extemporaneïtat de l’1% més un 1% addicional per 
cada mes complet d’endarreriment fins a 12 mesos sense  interès de demora. 

 
Quan la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectuï una vegada 
transcorreguts els dotze mesos des de la finalització del termini establert per la 
mateixa, el recàrrec d’extemporaneïtat serà del 15 % i s’exigiran interessos de 
demora pel període transcorregut des del dia següent a la finalització del 
termini dels dotze mesos posteriors a la finalització del termini establert per la 
presentació i fins el moment en que l’autoliquidació o declaració s’hagi 
presentat. 
 
L’import d’aquests recàrrecs es reduirà en el 25% sempre que es realitzi 
l’ingrés en el període voluntari assenyalat per l’Ajuntament o en els terminis 
fixats a l’acord d’ajornament o fraccionament que l’Ajuntament hagi concedit 
amb garantia d’aval o certificat d’assegurança de caució.  
 
2- La inspecció i la comprovació de l’impost s’han de realitzar d’acord amb el 
que es preveu en la Llei general tributària i en les disposicions dictades per al 
seu desenvolupament. 

 
Constitueix infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general 
tributària, deixar d’ingressar o no presentar la declaració dins els terminis 
assenyalats. 

 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la 
determinació de les sancions que per les mateixes infraccions corresponguin 
en cada cas, s’ha d’aplicar el règim regulat en la Llei general tributària i en el 
Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, regulador del règim sancionador 
tributari. 

 
 
XV) L’article 16, regulador del tipus de gravamen, és derogat. El seu contingut es trasllada a 
l’article 10.  
 
Es deroga dit precepte, el redactat del qual és el següent: 
 

Article 16 
 

La quota d’aquest impost és la resultant d’aplicar a la base imposable un tipus del 
18,00%.  
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XVI) L’article 17, regulador de la meritació i del moment de la producció d’aquesta, és 
derogat. El seu contingut es trasllada a l’article 11.  
 
Es deroga dit precepte, el redactat del qual és el següent: 
 
 Article 17 
 

1. L’impost merita: 
 

a. Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre 
vius o per causa de mort, en la data de la transmissió. 

 
b. Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitador del 
domini, en la data en què tingui lloc la constitució o transmissió. 

  
2. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior, es considera com a data de la 

transmissió: 
 

a. En els actes o contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic i, 
quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un 
Registre Públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici. 

 
b. En les transmissions mortis causa, la de la mort del causant. 

 
 
XVII) L’article 18, regulador dels efectes en les liquidacions de l’IIVTNU de l’extinció dels 
efectes dels contractes, així com del règim de les condicions resolutòries i suspensives, és 
derogat. El seu contingut es trasllada a l’article 12.  
 
Es deroga dit precepte, el redactat del qual és el següent: 
  
 Article 18 
 

1. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per resolució ferma 
haver tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l’acte o del contracte 
determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real 
de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu té dret a la devolució de l’impost satisfet, 
sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que 
reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, 
entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin 
d’efectuar les recíproques devolucions a què es refereix l’article 1.295 del Codi Civil. 
Encara que l’acte o el contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o la 
resolució es declarés per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de 
l’impost, no hi ha dret a cap devolució. 

 
2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants no 
procedeix la devolució de l’impost satisfet i es considera com un acte nou subjecte a 
tributació. S’estima com a mutu acord l’avinença en acte de conciliació i el simple 
aplanament a la demanda. 
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3. En els actes o contractes en els quals existeixi alguna condició, s’ha de fer la 
qualificació d’acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos 
suspensiva, no es liquida l’impost fins que aquesta es compleixi. Si la condició fos 
resolutòria, s’exigeix l’impost en tot cas, amb reserva, quan la condició es compleixi, 
de fer l’oportuna devolució segons la regla de l’apartat 1 anterior. 

 
 
XVIII) L’article 19, regulador del règim de gestió de l’impost, és derogat. El seu contingut es 
trasllada a l’article 13.  
 
Es deroga dit precepte, el redactat del qual és el següent: 
 
 Article 19 
 

1. Els subjectes passius han de presentar la declaració corresponent per a la 
liquidació de l’impost per part de l’Administració. 

 
2. La declaració s’ha de formalitzar segons el model que l’Ajuntament ha determinat i 
que ha de contenir els elements de la relació tributària imprescindibles per a practicar 
la liquidació corresponent. 

 
3. A la declaració esmentada s’hi han d’ adjuntar els documents en què constin els 
actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels 
elements tributaris necessaris per a practicar la liquidació corresponent i els que 
acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin. 

 
4. Els òrgans gestors han de girar, si s’escau, una liquidació complementària d’acord 
amb les dades consignades en la declaració, els documents que l’acompanyen i els 
antecedents que hi hagi a l’Administració. 

 
5. Aquesta declaració ha de ser presentada en els següents terminis, des de la data 
en què es produeixi la meritació de l’impost. 

 
- Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini és de trenta dies hàbils. 
- Quan es tracti d’actes mortis causa, el termini és de sis mesos, prorrogables fins a 
un any, a sol·licitud del subjecte passiu. Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de 
presentar dins dels primers sis mesos i s’entén concedida si, transcorregut un mes 
des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa. 

 
6. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a l’Ajuntament la 
realització del fet imposable en els mateixos terminis: 

 
- En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals a 
títol lucratiu, sempre que s’hagin produït per negoci jurídic inter vivos, el donant o la 
persona que constitueix o que transmet el dret real de què es tracti. 
- En les transmissions de terrenys o en la constitució o la transmissió de drets reals a 
títol onerós, l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi el dret real de 
què es tracti. 
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7. Els notaris també estan obligats a remetre a l’Ajuntament dins de la primera 
quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents 
que han autoritzat en el trimestre anterior i que continguin els fets, els actes o els 
negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d’aquest impost, 
amb excepció dels actes d’última voluntat. També estan obligats a remetre, dins del 
mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, 
actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i 
legitimació de firmes. 

 
 
XIX) L’article 20, regulador de la inspecció i la comprovació, és derogat. El seu contingut es 
trasllada a l’article 15 
 
Es deroga dit precepte, el redactat del qual és el següent: 
 

Article 20 
 

La inspecció i la comprovació de l’impost s’han de realitzar d’acord amb el que es 
preveu en la Llei general tributària i en les disposicions dictades per al seu 
desenvolupament. 

 
 
XX) L’article 21, regulador dels recàrrecs de constrenyiment i les sancions, és derogat. El 
seu contingut es trasllada a l’article 15.  
 
Es deroga dit precepte, el redactat del qual és el següent: 
 
 Article 21 
 

Si l’ingrés o la presentació de la declaració s’efectua dins dels tres, sis o dotze mesos 
següents al final del termini voluntari o de presentació d’ingrés sense requeriment 
previ a l’Administració, s’aplica un recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent. 

 
Si l’ingrés o la presentació de la declaració s’efectua després dels 12 mesos següents 
al venciment del termini legal per a fer-ho sense requeriment previ a l’Administració, 
s’ha d’exigir el recàrrec del 20 per cent, més els interessos de demora. 

 
L’import d’aquests recàrrecs es reduirà en el 25% sempre que es realitzi l’ingrés en el 
període voluntari assenyalat per l’Ajuntament o en els terminis fixats a l’acord 
d’ajornament o fraccionament que l’Ajuntament hagi concedit amb garantia d’aval o 
certificat d’assegurança de caució.  

 
Constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 i 192 de la Llei general 
tributària, deixar d’ingressar o no presentar la declaració dins els terminis 
assenyalats. 

 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la 
determinació de les sancions que per les mateixes infraccions corresponguin en cada 
cas, s’ha d’aplicar el règim regulat en la Llei general tributària i en el Reial Decret 
2063/2004, de 15 d’octubre, regulador del règim sancionador tributari. 
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XXI) S’incorpora una disposició addicional amb el següent redactat: 
 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors 

 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de 
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en 
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què 
porten causa. 

 
 
XXII) Es modifica la disposició final segona, la qual queda redactada de la següent manera:  
 

Segona. Les darreres modificacions de l’ordenança han estat les dels articles 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, així com la derogació dels articles 16 a 
21, amb efectes a partir del dia següent de la seva publicació al BOP. Els 
articles no modificats restaran vigents. 
 

 
 

ICIO:  IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
I) Es modifica el punt 7 de l’art. 5 corregint l’error del duplicat dels dos últims paràgrafs i 
millorant el seu redactat per evitar confusions als interessats i facilitar l’aplicació del nou 
supòsit de bonificació indicat a l’apartat II) i el ja previst en aquest punt. 
 
On diu:  
 

 7. Gaudiran d’un 95% de bonificació de l’impost les construccions, instal·lacions i 
obres d’infraestructures de càrrega de vehicles a motor elèctrics en garatges 
col·lectius, aplicada sobre el cost total de la suma de l’obra civil i maquinària. 
 
A aquests efectes, es declaren aquestes construccions, instal·lacions i obres d’interès 
municipal.  

 
En aquest supòsit, la quota de la taxa per l’obtenció de la corresponent llicència 
d’obres es deduirà de la quota íntegra d’aquest impost. 
 
A aquests efectes, es declaren aquestes construccions, instal·lacions i obres d’interès 
municipal.  

 
En aquest supòsit, la quota de la taxa per l’obtenció de la corresponent llicència 
d’obres es deduirà de la quota íntegra d’aquest impost. 

 
Ha de dir:  
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7. Gaudiran d’un 95% de bonificació de l’impost les construccions, 
instal·lacions i obres d’infraestructures de càrrega de vehicles a motor elèctrics 
en garatges col·lectius, aplicada sobre el cost total de la suma de l’obra civil i 
maquinària. 
 
A aquests efectes, es declaren aquestes construccions, instal·lacions i obres 
d’interès municipal per ser executades a iniciativa pública o per entitats sense 
ànim de lucre amb les quals l’Ajuntament tinguin algun acord o conveni.  

 
En aquest supòsit, la quota de la taxa per l’obtenció de la corresponent llicència 
d’obres es deduirà de la quota íntegra d’aquest impost. 
 

II) S’incorpora un nou supòsit de bonificació en l’art. 5 el qual passarà a tenir 8 apartats. 
L’apartat 8 tindrà el següent redactat: 

 
8. Gaudiran d’un 75% de bonificació de l’impost  per a les construccions , 
instal·lacions o obres de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. L’aplicació 
d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions disposin de 
la corresponent homologació per l’administració competent  així mateix la seva 
incorporació no sigui obligada per la normativa vigent. 
 
La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant 
d’aplicar, en el seu cas, les bonificacions a que se refereixen els punts 
anteriors. 

 
III) Es modifica la disposició final tercera, que queda redactada de la següent manera: 

 
Tercera.- La darrera modificació ha estat la de l’art. 5 amb efectes a partir del 
dia següent a la publicació al BOP. 
 

 
 
 
 
 
5.- Els TEXTOS REFOSOS de les ordenances fiscals que han estat objecte de proposta de 
modificació d’acord amb l’apartat anterior quedaran redactats de la següent manera:  
 
 
2.1 IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 

 
 

Article 1. Fonament legal 
 
L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que té establert 
aquest Ajuntament d’acord amb allò que preveuen els articles 15 i 59.2 de la Llei reguladora 
de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), es 
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regeix de conformitat amb el previst en els articles 104 a 110 de la mateixa Llei, les 
disposicions que es dictin per al seu desenvolupament i la present Ordenança. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de l’impost l’increment de valor que experimentin els terrenys 
de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la seva 
propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, 
limitador del domini, sobre els esmentats béns. 
 
2. El títol a què es refereix l’apartat anterior pot consistir en: 
 

a. Negoci jurídic mortis causa. 
b. Negoci jurídic inter vivos, bé sigui de caràcter onerós o gratuït. 
c. Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa. 
d. Expropiació forçosa. 

 
3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que 
tinguin la consideració de rústics a l'efecte de l’impost sobre béns immobles. En 
conseqüència amb això, hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys 
que hagin de tenir la consideració d’urbans, a l'efecte de l’impost sobre béns immobles, amb 
independència que estiguin o no inclosos d'aquesta manera al Cadastre o al padró d’aquell. 
 
4. Està subjecte a l’impost l'increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els 
béns immobles classificats com de característiques especials a l'efecte de l'Impost sobre 
béns immobles. 
 
5. Als efectes de l’impost sobre béns immobles, tenen la consideració de béns immobles 
rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els que 
defineixen d'aquesta manera les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 
 
 
Article 3. Actes no subjectes 
 
No estan subjectes a aquest impost: 
 
1. Les transmissions dels terrenys que tinguin la consideració de rústics als efectes de l’impost 
sobre béns immobles. 
 
2. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte dels quals 
s'acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors dels esmentats 
terrenys en les dates de transmissió i adquisició, tret que l'Administració pugui demostrar que 
s'ha produït increment de valor. 

  
L'interessat haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar els títols que 
documentin la transmissió i l'adquisició. Tindran la condició d'interessats, a aquests efectes, 
les persones o entitats a què es refereix l'article 4 d'aquesta Ordenança. 
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Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o d'adquisició 
del terreny es prendrà el més alt dels següents valors: el que consti en el títol que documenti 
l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 

 
Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es prendrà 
com a valor del sòl, a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que representi en la 
data de la meritació de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total, 
i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, en el seu cas, al valor 
d'adquisició.  
 
Si en el moment de l’adquisició, es tractava d’un solar sense edificar, el valor de transmissió 
del sòl s’obtindrà conforme al què s’indica en el paràgraf anterior i si la transmissió es refereix 
a una entitat individualitzada resultant de la declaració d’obra nova i constitució del règim en 
propietat horitzontal de l’edificació construïda, el valor d’adquisició del sol que figuri al títol que 
documenti l’adquisició es reduirà proporcionalment aplicant a aquest valor el coeficient de 
propietat assignat a l’entitat transmesa respecte al total immoble.  
 
Per a determinar la inexistència d'increment de valor no podran computar-se les despeses o 
tributs que gravin les esmentades transmissions. 

 
Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per a comparar la inexistència 
d'increment de valor, es prendrà el més alt dels següents valors: el declarat en l'Impost sobre 
successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 

 
En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquest apartat, per al còmput dels 
anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor, no es tindrà en compte el 
període anterior al de la seva adquisició. 
 
De conformitat amb l’article 103.2 de la Llei General Tributària, no existirà obligació de 
resoldre expressament sobre la inexistència d’increment de valor acreditada mitjançant la 
corresponent declaració. No obstant això, quan l’interessat sol·liciti expressament que 
l’Administració tributària declari que s’ha produït la inexistència d’increment de valor amb 
motiu de la transmissió realitzada, aquesta restarà obligada a contestar a la seva petició en el 
sentit que correspongui, un cop es realitzin les actuacions de comprovació que en cada cas 
siguin necessàries. 
 
3. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les 
adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i transmissions que es 
facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 

 
4. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a 
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci 
matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 

 
5. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris efectuada com 
a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de 
naturalesa indivisible. 

 
6. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a favor 
dels seus socis cooperativistes. 
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7. Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de beneficis i 
càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i 
les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels 
mateixos, en els termes de l'article 23 del Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, 
aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de les 
parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als 
terrenys aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost. 
  
8. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret real, ja 
sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït. 

 
9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals 
resulti aplicable el règim de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o 
aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que 
preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre societats, quan no 
estiguin integrats en una branca d'activitat. 

 
10. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de 
transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en compliment 
de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a favor d'una altra entitat 
de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració bancària.  
 
11. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a 
favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin estat 
adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció 
immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, 
de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. 

 
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió 
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició 
addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució 
d'entitats de crèdit. 

 
13. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió 
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directa o 
indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o 
drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o 
com a conseqüència de la mateixa. 

 
14. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió 
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes 
per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris (FAB), a que es 
refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 

 
15. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons 
d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 de la disposició 
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addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució 
d'entitats de crèdit. 

 
16. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència 
de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de 
nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de 
l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. 
 
Respecte dels supòsits enumerats, llevat del previst a l’apartat 2 (inexistència d’increment de 
valor), en la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al 
llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la 
transmissió derivada de les operacions citades en els apartats anteriors.  
 
 
Article 4. Subjectes passius 
 
1. És subjecte passiu de l'impost a títol de contribuent: 

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudi limitadors del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a què 
es refereix l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que 
adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de 
què es tracti. 
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudi limitadors del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a què 
es refereix l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que 
transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 

 
2. En els casos a què es refereix el paràgraf b) de l'apartat anterior, té la consideració de 
subjecte passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica, o l'entitat a què es 
refereix l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que adquireixi el 
terreny o a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti, quan el 
contribuent sigui una persona física no resident a Espanya. 
 
 
Article 5. Successors i responsables 
 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 

 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general 
tributària i a l’Ordenança general. 

 
 
Article 6. Exempcions objectives 
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Queden exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com 
conseqüència dels següents actes: 
 
1. La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud. 
 
2. Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt Històric 
Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català, si els seus propietaris o titulars de drets reals 
acrediten que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en 
aquests immobles. Per a poder gaudir d’aquest benefici caldrà acreditar que les obres de 
conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades íntegrament pel causant o 
subjecte passiu de l’impost i que la despesa s’ha realitzat en el període dels últims quatre 
anys i ha estat superior al 20% del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment de la 
meritació de l’impost. 

 
3. Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament 
de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, per a la cancel·lació de deutes 
garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o 
qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de 
préstecs o crèdits hipotecaris. 
 
4. Així mateix, estan exemptes les transmissions de l’habitatge habitual en què concorrin els 
requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials, per a la 
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb 
entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de 
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 
 
5. Per a tenir dret a l’exempció cal que el deutor o garant transmitent o qualsevol altre 
membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar l’alienació de 
l’habitatge, d’altres béns en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es 
presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si posteriorment es comprovés el 
contrari, es procedirà a girar la liquidació tributària corresponent. 
 
6. A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en què hagi figurat 
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors 
a la transmissió o des del moment de l’adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys. 
 
7. Respecte del concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò disposat a la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre, de l’Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les 
lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda dels no Residents i sobre el Patrimoni. A 
aquests efectes, s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita. 
 
 
Article 7. Exempcions subjectives 
 
També estan exempts d’aquest impost, els increments de valor corresponents quan la 
condició de subjecte passiu recaigui sobre les següents persones o entitats: 
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1. Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals pertany o 
que estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes autònoms de l’Estat i les 
entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals. 
 
2. Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al  mecenatge, sempre que compleixin els 
requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per Reial decret 1270/2003, 
de 10 d'octubre.  

 
Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a l'Ajuntament la 
seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent 
declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural en què s'hagi produït el fet imposable 
d'aquest impost. 
 
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals 
de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà efectuar en el 
termini previst a l'apartat 6 de l'article 13.5 d'aquesta Ordenança, en el supòsit que la 
finalització d'aquest termini excedeixi de l'any natural previst al paràgraf anterior. 
 
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació de la 
declaració censal a la corresponent Administració tributària. 
 
3. Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades 
per la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'Ordenació, supervisió i solvència de les entitats 
asseguradores i reasseguradores. 
 
4. Els titulars de concessions administratives reversibles respecte als terrenys afectes a 
aquestes. 
 
5. La Creu Roja Espanyola. 
 
6. Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en tractats o 
convenis internacionals. 
 
 
Article 8. Bonificacions de la quota 
 
1.- Gaudeixen d’una bonificació en la quota de l’impost les transmissions de terrenys i la 
transmissió o la constitució de drets reals de gaudi, limitadors del domini, realitzades a títol 
lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges, les parelles de 
fet, els ascendents i adoptants, quan la finca que es transmet és l’habitatge habitual del 
causant i de les persones a favor de les quals es produeix la transmissió.  
 
En aquest aspecte, s’entén per habitatge habitual del causant aquell en què es trobés 
empadronat en el moment de la defunció, sempre que hi hagués estat de forma 
ininterrompuda durant al menys els dos anys anteriors a la defunció, o des de l’adquisició si 
aquest termini fos inferior als dos anys. L’habitatge no perd aquest caràcter quan la baixa en 
el padró hagi estat motivada per causes de salut del causant suficientment acreditades.  
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S’entén per habitatge habitual de les persones adquirents aquell en què aquestes hagin 
estat empadronades de forma ininterrompuda durant al menys els dos anys anteriors a la 
defunció, o des de l’adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys. 
 
En cap cas es considerarà l’habitatge habitual de la persona interessada si l’ús d’aquest ha 
estat cedit a una tercera persona i per tant passa a ser l’habitatge d’una altra persona o 
família. 
 
El percentatge de la bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sòl que tingui 
l’immoble, de conformitat amb el següent:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació han de sol·licitar-la i adjuntar-hi còpia 
del testament o de la declaració d’hereus i de l’escriptura d’acceptació d’herència. 
 
La petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació de la documentació 
per liquidar l’impost, és a dir en el termini de sis mesos des de la defunció o d’un any si es va 
sol·licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de pagament voluntari indicat en la liquidació 
emesa dins del període legal de presentació. 
 
En el cas en què la persona interessada no hagi demanat la pròrroga citada, el termini de 
sol·licitud serà d’un any a comptar des de la data de la defunció de la persona transmitent. 
No obstant això, la persona interessada haurà d’abonar els recàrrecs escaients generats per 
la presentació extemporània de dita sol·licitud. 
 
En el cas que la finca objecte de la bonificació sigui transmesa per actes inter vivos onerosos 
i voluntaris dins del termini de quatre anys des que es va realitzar la transmissió per causa 
de mort, la persona beneficiària perdrà el dret a gaudir d’aquesta bonificació. 
 
L’Ajuntament ha de realitzar la liquidació provisional amb contemplació de la bonificació, si 
s’escau. Passat el termini de quatre anys, si no s’ha realitzat cap transmissió onerosa per 
actes inter vivos, la liquidació esdevé definitiva. Si s’ha realitzat transmissió onerosa per 
actes inter vivos, l’Ajuntament realitzarà el càlcul definitiu de l’impost i emetrà una liquidació 
complementària, considerant la quantitat ingressada com ingrés a compte. 
 
2.- Gaudeixen d’un bonificació en la quota de l’impost les transmissions mortis causa de 
locals afectes a activitats empresarials o professionals, exercides a títol individual, sempre 
que els adquirents siguin el cònjuge, les parelles de fet, els descendents o ascendents i el 
valor del local transmès suposi com a mínim un 33%, respecte del total de béns adjudicats al 
beneficiari. Els béns adjudicats al beneficiari han d’estar concretats, quantificats i acceptats 
de manera explícita en l’escriptura d’acceptació d’herència o d’entrega de llegat. Si la 
persona que hereta resulta beneficiada amb una assegurança de vida, l’import d’aquesta 
assegurança es sumarà a la seva participació en la massa hereditària a efectes del càlcul.  
 

Valor del sòl Percentatge 

Inferior a 78.647 € 95% 

Entre 78.647 i 117.971 € 75% 

Superior a 117.971 € 50% 
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El  percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sòl que tingui 
l’immoble, de conformitat amb el següent:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació han de sol·licitar-la i adjuntar-hi còpia 
del testament o de la declaració d’hereus i de l’escriptura d’acceptació d’herència, i 
acreditació de l’activitat desenvolupada en el local i de la seva continuïtat pel cònjuge, 
ascendents o descendents.  
 
La petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació de la documentació 
per liquidar l’impost, és a dir en el termini de sis mesos des de la defunció o d’un any si es va 
sol·licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de pagament voluntari indicat en la liquidació 
emesa dins del període legal de presentació. 
 
En el cas en què la persona interessada no hagi demanat la pròrroga citada, el termini de 
sol·licitud serà d’un any a comptar des de la data de la defunció de la persona transmitent. 
No obstant això, la persona interessada haurà d’abonar els recàrrecs escaients generats per 
la presentació extemporània de dita sol·licitud. 
 
El gaudi d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el 
patrimoni de l’adquirent, així com de l’exercici d’una activitat, durant els quatre anys següents 
a la mort del causant, llevat que morís l’adquirent dins d’aquest termini.  
 
L’Ajuntament ha de realitzar la liquidació provisional amb contemplació de la bonificació, si 
s’escau. Passat el termini de quatre anys, si no s’ha realitzat cap transmissió onerosa 
voluntària per actes inter vivos, la liquidació esdevé definitiva.  
 
Si s’ha realitzat transmissió onerosa voluntària per actes inter vivos, l’Ajuntament realitzarà el 
càlcul definitiu de l’impost i emetrà una liquidació complementària, considerant la quantitat 
ingressada com ingrés a compte. 
 
3.- Tenen dret a la bonificació de fins el 95% d’aquest impost les persones propietàries 
d’habitatges desocupats, sempre que siguin particulars que l’aportin, arran de l’adquisició 
mortis causa procedent del cònjuge, o parella de fet, o d’una persona amb la qual existeix 
parentiu en línia recta, a la Borsa de Lloguer, així com a la resta de programes que des de 
l’Ajuntament s’iniciïn per a la mobilització d’habitatges destinats a un ús social i compleixin 
les condicions que s’estableixin en els diferents programes de cessió d’habitatges 
esmentats. A aquest efecte, cada programa inclourà el percentatge que correspon de 
bonificació. Als programes vigents a data de l’entrada en vigor d’aquesta bonificació 
s’aplicarà el 95%. 
 
La bonificació serà atorgada de forma automàtica sempre i quan s’hagi sol·licitat la cessió de 
l’habitatge a la borsa en el termini de dos anys a comptar a partir de la data de la defunció de 
la persona transmitent de l’immoble i hagi estat acceptada pel servei gestor. 

 

Valor del sòl Percentatge 

Inferior a 78.647 € 95% 

Entre 78.647 i 117.971 € 75% 

Superior a 117.971 € 50% 
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Per tal de mantenir el dret a la bonificació, la permanència de l’habitatge a la borsa ha de ser 
com a mínim de  quatre anys, i l’habitatge cedit ha de tenir les condicions legals 
d’habitabilitat per a ser acceptat a la borsa. 
 
El percentatge de la bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sòl que tingui 
l’immoble, de conformitat amb el següent:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 9. Base imposable 
 
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana manifestat en el moment de la meritació i experimentat durant un 
període màxim de vint anys. 
 
2. Per a determinar la base imposable de l'impost, es multiplicarà el valor del terreny en el 
moment de la meritació pel coeficient fixat a l'apartat 8 d'aquest article corresponent al període 
de generació de l'increment del valor. En cas que el període de generació sigui inferior a un 
any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complerts, sense 
tenir en compte les fraccions de mes. 
 
3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al 
temps de la meritació d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als efectes de 
l'impost sobre béns immobles. 
 
No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi 
modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment 
aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà 
el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que 
s’instruïssin, referit al moment de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la data 
d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients 
d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals 
de l’Estat. 
 
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de la meritació de 
l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor 
cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment 
transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es 
reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’impost sobre béns immobles, conforme a les 
quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit 
valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment de la meritació. 
 
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar 
l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors 
dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte en l'impost 

Valor del sòl Percentatge 

Inferior a 78.647 € 95% 

Entre 78.647 i 117.971 € 75% 

Superior a 117.971 € 50% 
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sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes 
següents: 
 

A) Usdefruit 
 

a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2 
per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent. 

b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor 
total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat 
augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb el límit mínim 
del 10 per cent del valor total. 

c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini superior 
a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una transmissió 
de plena propietat subjecta a condició resolutòria. 

 
B) Ús i estatge 

 
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor 

del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits 
temporals o vitalicis, segons els casos. 
 

C) Nua propietat 
 

El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor de 
l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny. 

 
D) Dret real de superfície 

 
El dret real de superfície s'ha de fixar d'acord amb les regles de l'usdefruit temporal.  

 
E) Altres drets reals  

 
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que les 
parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o més alt que el que resulti de la 
capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos menor. En 
cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en el moment de la 
transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles. 

 
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un 
terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real 
de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst en el punt 8 d’aquest article, s’aplicarà 
sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest valor, el mòdul de 
proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la 
proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el 
subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes. 
 
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne 
la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent. 
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6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre la 
part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a 
l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just. 
 
7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar 
les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de disposar 
dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple. 
 
8. Per a determinar la base imposable es multiplicarà el valor del terreny en el moment de la 
meritació pel coeficient que correspongui al període de generació de l'increment de valor 
establert en el quadre següent: 
 

Període  coeficient Període coeficient 

menys d'1 

any 
0,14 11 anys 0,08 

1 any 0,13 12 anys 0,08 

2 anys 0,15 13 anys 0,08 

3 anys 0,16 14 anys 0,10 

4 anys 0,17 15 anys 0,12 

5 anys 0,17 16 anys 0,16 

6 anys 0,16 17 anys 0,20 

7 anys 0,12 18 anys 0,26 

8 anys 0,10 19 anys 0,36 

9 anys 0,09 
Igual o superior a 
20 anys 

0,45 

10 anys 0,08 

 
 

Si com a conseqüència de l'actualització dels coeficients màxims establerts en l'article 107.4 
del TRLRHL, qualsevol dels coeficients aprovats per la vigent ordenança fiscal resultés inferior 
al corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest directament. 
 
9. Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a l'article 104.5 del 
TRLRHL, es constati que l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de la base 
imposable determinada de conformitat amb el que es preveu en aquesta ordenança, es 
prendrà com a base imposable l'import del dit increment de valor (increment de valor real). 
 
Per fer efectiu el càlcul de la quota a partir de l’increment de valor  real, s’haurà d’adjuntar a 
la declaració els títols que documentin els valors de la finca en la transmissió i l’adquisició. Si 
no s’acrediten degudament aquests valors en la declaració la base imposable pel càlcul de la 
quota es determinarà a partir del valor cadastral del sòl de la finca vigent a la data de del fet 
imposable i el coeficient corresponent previst a l’apartat 8 d’aquest article (increment de valor 
objectiu).  
 
10. L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la diferència 
entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, prenent en 
cada cas el més alt dels següents valors a comparar: el que consti en el títol que documenti 
l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 
 
11. Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'obtenir l'import de 
l'increment entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, 
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es prendrà el més alt dels següents valors a comparar: el declarat a efectes de l'impost sobre 
successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 
 
12. Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les despeses o 
tributs que gravin les esmentades transmissions. 
 
13. Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es 
prendrà com a valor del sòl a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que 
representi en la data del meritament de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del 
valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, en el seu 
cas, al valor d'adquisició.  
 
 
Article 10. Tipus de gravamen 
 
La quota d’aquest impost és la resultant d’aplicar a la base imposable un tipus del 27%.  
 
 
Article 11. Període de generació i meritació 
 
1. L’impost merita: 
 

a. Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, inter vivos o 
per causa de mort, en la data de la transmissió. 

 
b. Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la 
data en què tingui lloc la constitució o transmissió. 

 
2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que 
grava l'impost. Per a la seva determinació es prendran els anys complets transcorreguts entre 
la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió 
igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de 
realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d'any. 
 
En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prendrà el nombre de mesos 
complerts, sense considerar les fraccions de mes.  
 
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior, es considerarà com a data de la 
transmissió: 
 

a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan 
es tracti de documents privats, la de la seva presentació davant l'Ajuntament. 

b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant. 
c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret 

d'adjudicació que hagi esdevingut ferm. 
d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta de pagament i ocupació.  

 
 
Article 12. Nul·litat de la transmissió 
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1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut 
lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió 
del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte 
passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li 
hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des de 
que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que 
els interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del 
Codi civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la 
resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi 
haurà lloc per a cap devolució. 
 
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no procedirà la 
devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal 
mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda. 
 
3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es 
farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva, l'impost no 
es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l'impost s'exigirà, a 
reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de 
l'apartat primer. 
 
 
Article 13. Règim de gestió i ingrés 
 
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa l’obligació 
del subjecte passiu de declarar les dades, determinar el deute tributari i ingressar la quota 
resultant en els terminis establerts a l’apartat 6 d’aquest article, excepte en el supòsit a què es 
refereix el paràgraf tercer de l’apartat 3 de l’article 7è d’aquesta Ordenança. En aquest cas el 
contribuent ha de presentar en els mateixos terminis la declaració corresponent per a la 
liquidació de l'impost per part de l'Administració. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model que 
l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributària 
imprescindibles per comprovar o practicar la liquidació corresponent. 

 
3. Cal presentar una autoliquidació  o declaració  per a cadascuna de les finques o drets 
transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi 
constar expressament la referència cadastral. 

 
4. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi han d’ adjuntar els documents en què constin 
els actes o els contractes que originin la imposició, així com els justificants dels elements 
tributaris necessaris per a practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les no 
subjeccions, exempcions i bonificacions que es sol·licitin. 

 
5. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la 
data en què es produeixi la meritació de l’impost. 

 
a. Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini és de trenta dies hàbils. 
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b. Quan es tracti d’actes mortis causa, el termini és de sis mesos, prorrogables fins 
a un any, a sol·licitud del subjecte passiu. Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de 
presentar dins dels primers sis mesos i s’entén concedida si, transcorregut un 
mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa. 
 
Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la 
corresponent autoliquidació. 
 
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver 
transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del 
causant. 
 

6. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d'aquest 
impost, si no s'escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament al subjecte 
passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents. 

 
L'ingrés s'efectuarà dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei general tributària. 

 
7. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a l’Ajuntament la 
realització del fet imposable en els mateixos terminis: 

 
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 4.1 d'aquesta Ordenança, 

sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que 
constitueix o que transmet el dret real de què es tracti. 
 

b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 4.1, l'adquirent o la persona a 
favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti. 

 
8. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que 
contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per aquest  impost, 
sense que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en el seu cas, la 
declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat anterior. 

 
9. Els notaris també estan obligats a remetre a l’Ajuntament dins de la primera quinzena de 
cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el 
trimestre anterior i que continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu 
la realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció dels actes d’última voluntat. 
També estan obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats 
comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a 
coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s'entén sense 
perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei general tributària. 

 
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin 
sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per l'impost, i sobre les 
responsabilitats per la manca de presentació de declaracions. 
 
 
Article 14.- Comprovació d’autoliquidacions 
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1. L'Administració comprovarà que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant l'aplicació 
correcta de les normes reguladores de l'impost, sense que puguin atribuir-se valors, bases o 
quotes diferents de les resultants d'aquestes normes. 

 
2. L'Administració podrà comprovar els valors declarats per l'interessat o subjecte passiu als 
efectes del que es preveu als articles 104.5 i 107.5 del TRLRHL. 
 
 
Article 15. Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions 
 
1. En el cas de declaracions extemporànies presentades sense requeriment previ s’aplicarà 
el recàrrec d’extemporaneïtat de l’1% més un 1% addicional per cada mes complet 
d’endarreriment fins a 12 mesos sense  interès de demora. 
 
Quan la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectuï una vegada transcorreguts els 
dotze mesos des de la finalització del termini establert per la mateixa, el recàrrec 
d’extemporaneïtat serà del 15 % i s’exigiran interessos de demora pel període transcorregut 
des del dia següent a la finalització del termini dels dotze mesos posteriors a la finalització 
del termini establert per la presentació i fins el moment en que l’autoliquidació o declaració 
s’hagi presentat. 
 
L’import d’aquests recàrrecs es reduirà en el 25% sempre que es realitzi l’ingrés en el 
període voluntari assenyalat per l’Ajuntament o en els terminis fixats a l’acord d’ajornament o 
fraccionament que l’Ajuntament hagi concedit amb garantia d’aval o certificat d’assegurança 
de caució.  
 
2. La inspecció i la comprovació de l’impost s’han de realitzar d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
 
Constitueix infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributària, deixar 
d’ingressar o no presentar la declaració dins els terminis assenyalats. 
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació de 
les sancions que per les mateixes infraccions corresponguin en cada cas, s’ha d’aplicar el 
règim regulat en la Llei general tributària i en el Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, 
regulador del règim sancionador tributari. 
 
 
Disposició Addicional.  Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
 
Disposicions finals 
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Primera. En tot allò que no preveu aquesta ordenança i que no la contradigui s’aplica 
l’ordenança fiscal general 
 
Segona. Les darreres modificacions de l’ordenança han estat les dels articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, així com la derogació dels articles 16 a 21, amb efectes a partir 
del dia següent de la seva publicació al BOP. Els articles no modificats restaran vigents. 
 
 

 
 

 
2.3   IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL 
 
Article 1 
 
D’acord amb els articles 15 i 59.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de conformitat amb allò previst en els 
articles 100 a 103 de la mateixa Llei, s’acorda establir l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
 
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE 
 
Article 2 
 
1. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet 
imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal·lació o obra, per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència 
d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi la 
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la 
llicència o l’activitat de control correspongui a l’Ajuntament. 
 
2. Les construccions, instal·lacions i obres a què es refereix l’apartat anterior són les 
descrites a l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques. 
 
 
 
CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS 
 
Article 3 
 
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que siguin 
propietaris de la construcció, de la instal·lació o de l’obra, siguin o no propietaris dels 
immobles sobre els quals es realitzen aquestes. 
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Als efectes previstos en el paràgraf anterior, té la consideració de propietari de la 
construcció, de la Instal·lació o de l’ obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la 
seva realització. 
 
2. En el supòsit que la construcció, la instal·lació o l’obra no sigui realitzada pel subjecte 
passiu contribuent, tenen la consideració de subjectes passius substituts els qui sol·licitin les 
corresponents llicències, o presentin les corresponents declaracions responsables o 
comunicacions prèvies, o realitzin les construccions, instal·lacions o obres. 
 
 
 
CAPÍTOL IV. EXEMPCIONS 
 
Article 4 
 
Estan exempts del pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la 
realització de qualsevol construcció, instal·lació i obres els propietaris de les quals siguin: 
l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals que, estant subjectes a l’impost, vagin 
directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, 
sanejament de poblacions i aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per 
organismes autònoms i es tracti tant d’obres d’inversió nova com de conservació. 
 
 
 
 
CAPÍTOL V. BONIFICACIONS 
 
Article 5 
 
1.  L’Ajuntament bonificarà fins a un 95% de la quota de l’impost en favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, històriques o de foment de 
treball. Es consideraran declarats d’especial interès o utilitat municipal només les obres o 
instal·lacions que siguin executades per iniciativa pública o per entitats sense ànim de lucre, 
amb les quals l’Ajuntament tingui algun acord o conveni.  
 
La graduació de la bonificació es farà entre el 0% i el 95% per decret d’alcaldia d’acord amb 
la valoració concreta de les circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment 
de l’ocupació, tenint en compte l’oportunitat i els interessos de la ciutat i de la població. 
 
En qualsevol cas, la graduació de la bonificació tindrà en compte el volum de població que 
es beneficiï de l’obra o instal·lació de què es tracti, així com qualsevol altre criteri d’interès 
municipal específic que hi concorri i que es vulgui aplicar en aquell cas concret. 
 
Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar per instància, aportant els informes corresponents 
que justifiquen el percentatge de bonificació sol·licitat, i que s’hauran d’ajustar als que preveu 
aquesta ordenança. 
 
La bonificació s’haurà de sol·licitar, en qualsevol cas, abans de la finalització de l’obra. Si la 
sol·licitud s’efectua en un moment posterior a l’inici de l’obra, és a dir, quan s’hagi meritat la 
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liquidació provisional de l’impost, no s’interromprà el procediment de recaptació de la 
liquidació i el subjecte passiu tindrà dret, si s’escau, a la devolució d’ingressos indeguts 
corresponent. 
 
2. De conformitat amb l’article 103.2, lletra B) de la Llei d’hisendes locals, l’Ajuntament 
bonificarà fins el 95% de la quota de l’impost, les construccions, instal·lacions i obres, en què 
s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar o altres energies 
alternatives quina incorporació no sigui obligada per la normativa vigent. Aquesta bonificació 
s’aplicarà sobre el cost de l’obra concreta que fomenti l’estalvi energètic. 
 
3. L’Ajuntament bonificarà fins un 90% de la quota de l’impost en favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones 
amb minusvalidesa. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre l’import de l’obra necessària per a 
afavorir aquest accés i habitabilitat. 
 
No caldrà l’acreditació del grau de minusvalidesa en els casos en què les construccions i 
instal·lacions o obres siguin per a l’adaptació de bany per a millorar l’accessibilitat de 
persones que tinguin 65 o més anys. 
 
4. L’Ajuntament bonificarà el 60% de la quota de l’impost per les construccions, instal·lacions 
i obres dutes a terme pel trasllat de les activitats econòmiques que s’hagin vist obligades a 
ser traslladades amb motiu del desenvolupament urbanístic d’un sector, sempre que aquesta 
bonificació s’hagi contemplat en la valoració de la indemnització corresponent segons el 
projecte de reparcel·lació o instrument equivalent. Aquesta bonificació serà del 90% en cas 
de manteniment o increment dels llocs de treball en l’empresa, llevat que hi hagi un pacte 
entre l’empresa i els sindicats, fruit d’una negociació derivada d’una situació econòmica 
adversa per a l’empresa. 
 
5. L’Ajuntament bonificarà un 95% de la quota de l’impost en favor de les obres de 
restauració i conservació, de qualitat, dels elements catalogats pel Pla Especial del Catàleg 
del Patrimoni Arquitectònic (A, B, C, D, E, F i G). L’objectiu és el foment de la restauració i la 
conservació, de qualitat, d’aquests elements, per l’increment del pressupost d’obra que 
representa restaurar i conservar elements catalogats amb intervencions de qualitat superior 
a l’estàndard. 
 
Per a poder tenir dret a la bonificació, caldrà demanar-la expressament i conjunta amb la 
sol·licitud de la llicència d’obres, aportant: 
 

 Instància de sol·licitud 

 Pressupostos detallats : 
- del cost estàndard de l’actuació. 
- del cost de major qualitat de l’actuació que es portarà a terme, a fi i efecte de 
justificar el sobrecost de l’actuació. Sobre aquest pressupost de major qualitat 
s’aplicarà la bonificació. 

 
Amb l’atorgament de la llicència i l’informe favorable del Servei de Llicències i Disciplina 
d’Obres i d’Activitats (el qual inclourà l’import que escau bonificar), el Servei d’Ingressos 
generarà la liquidació provisional de l’ICIO bonificat, que esdevindrà definitiva en el moment 
que s’hagi comprovat que les obres han estat executades amb la qualitat predefinida. En el 
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supòsit d’haver-se executat les obres segons les previsions que justificaven la bonificació, es 
girarà una liquidació complementària de l’ICIO no susceptible de bonificació. 
 
6. L’Ajuntament bonificarà el 50% de la quota de l’impost (amb un límit de 1.000 euros) en 
favor de les obres d’adequació de locals de negoci, on s’instal·li una nova activitat, per raó 
d’especial interès municipal en la reactivació econòmica de la ciutat. Aquest benefici 
s’aplicarà per obres finalitzades durant l’exercici en curs. Una vegada acreditat el compliment 
de les condicions es procedirà a la devolució de la part bonificada. 
 
Podran demanar aquest benefici fiscal els emprenedors autònoms, les microempreses (amb 
un màxim de cinc treballadors/es), les cooperatives i les empreses d’economia social. 
 
Només serà bonificada la part del pressupost destinada a les obres d’adequació de locals de 
negoci per a noves activitats per raó d’especial interès municipal en la reactivació econòmica 
de la ciutat. 
 
La present bonificació és incompatible amb la subvenció regulada a les bases de 
subvencions del projecte “Aixequem persianes”, per a l’impuls i la reactivació 
socioeconòmica de les zones de la Llei de barris. 
 
7. Gaudiran d’un 95% de bonificació de l’impost les construccions, instal·lacions i obres 
d’infraestructures de càrrega de vehicles a motor elèctrics en garatges col·lectius, aplicada 
sobre el cost total de la suma de l’obra civil i maquinària. 
 
A aquests efectes, es declaren aquestes construccions, instal·lacions i obres d’interès 
municipal per ser executades a iniciativa pública o per entitats sense ànim de lucre amb les 
quals l’Ajuntament tinguin algun acord o conveni.  
 
En aquest supòsit, la quota de la taxa per l’obtenció de la corresponent llicència d’obres es 
deduirà de la quota íntegra d’aquest impost. 
 
8. Gaudiran d’un 75% de bonificació de l’impost  per a les construccions , instal·lacions o 
obres de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà 
condicionada a que les instal·lacions disposin de la corresponent homologació per 
l’administració competent  així mateix la seva incorporació no sigui obligada per la normativa 
vigent. 
 
La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu 
cas, les bonificacions a que se refereixen els punts anteriors. 
 
 
 
CAPÍTOL VI. BASE IMPOSABLE, TIPUS DE GRAVAMEN, QUOTA I ACREDITACIÓ 
 
Article 6 
 
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, instal·lació o obra. I s’entén com a tal, a aquests efectes, el cost d’execució 
material d’aquesta. 
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No formen part de la base imposable l’impost sobre el valor afegit i la resta d’impostos 
anàlegs propis de règims especials, les taxes, els preus públics i la resta de prestacions 
patrimonials de caràcter públic local relacionades, si escau, amb la construcció, instal·lació o 
obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni 
qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució. 
 
2. El tipus de gravamen serà de 4 %. 
 
3. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar el tipus de gravamen a la base imposable. 
 
4. L’impost merita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no 
s’hagi obtingut la corresponent llicència municipal. 
 
 
CAPÍTOL VII. GESTIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
Article 7 
 
En els casos en què es concedeixi la llicència preceptiva o es presenti la declaració 
responsable o comunicació prèvia, o quan, no havent-se sol·licitat, concedit o denegat 
encara aquella o presentat les comunicacions prèvies o declaracions responsables, s’iniciï la 
construcció, instal·lació o obra, es practicarà una liquidació provisional a compte. 

 
La base imposable sobre la qual es calcula la liquidació provisional es determina mitjançant 
l’aplicació dels mòduls de l’article 9 d’aquesta Ordenança o del pressupost visat pel col·legi 
oficial, quan aquest sigui un requisit preceptiu,  amb valors iguals o superiors als resultants 
dels mòduls.  

 
En cas d’haver iniciat les obres sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència o 
presentat la comunicació prèvia o declaració responsable, la liquidació provisional a compte, 
resultant de la declaració tributària  presentada en posterioritat,  s’entendrà extemporània als 
efectes de l’art. 27 de la Llei General Tributària 58/2003, de 18 de desembre. En aquest cas 
la data en que s’entén meritat el tribut serà la que resulti  provada d’inici de les obres i en 
defecte de prova la data de l’acta de comprovació per l’Administració o de la denúncia de 
tercer. 

 
Les modificacions en el decurs de la construcció, obra o instal·lació, comporten per part del 
subjecte passiu del impost, l’obligació de realitzar una nova declaració a compte 
complementària de la inicial al moment d’assabentar a l’Ajuntament de la modificació del 
projecte. L’Ajuntament practicarà una nova liquidació complementària prenent en 
consideració el pressupost modificat amb valors iguals o superiors als resultants del mòduls.  
 
Article 8.- Comprovació 
 
Un cop finalitzada la construcció, instal·lació o obra, i tenint en compte el seu cost real i 
efectiu, mitjançant l’oportuna comprovació administrativa, l’Ajuntament modificarà, en el seu 
cas, la base imposable a què es refereix l’apartat anterior practicant la corresponent 
liquidació definitiva i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, en el seu cas, la quantitat que 
correspongui. 
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Per la comprovació del cost real i efectiu de les obres a que fa referència l’apartat anterior, el 
subjecte passiu està obligat a presentar, a requeriment de l’Administració, la documentació 
en què quedi reflectit aquest cost, com el pressupost definitiu, les certificacions d’obra, els 
contractes d’execució, la comptabilitat de l’obra, la declaració d’obra nova i la resta de 
documents que, a judici de la inspecció, puguin considerar-se com a vàlids per a la 
determinació del cost real. Si no s’aporta aquesta documentació o la presentada no és 
completa o no se’n pugui deduir el cost, la comprovació administrativa es pot realitzar per 
qualsevol dels mitjans previstos en l’article 57 de la Llei general tributària. 
 
En els casos en què no s’hagi sol·licitat la llicència i s’hagin realitzat les obres, l’Ajuntament 
ha de realitzar la liquidació a compte un cop tingui coneixement de les obres o les 
instal·lacions iniciades, a la qual és d’aplicació els terminis d’ingrés establerts al Reglament 
general de recaptació i la Llei general tributària. 
 
Article 9.- Liquidacions i autoliquidacions a compte 
 
L’import sobre el qual es calculen les liquidacions i/o autoliquidacions provisionals a compte 
es determina d’acord amb la quantitat més alta resultant dels procediments següents:  
 
1. La base imposable sobre la qual es calculen les liquidacions i/o autoliquidacions 
provisionals a compte es determina d’acord amb la quantitat més alta resultant del 
pressupost presentat per l’interessat, sempre que aquest estigui visat pel col·legi oficial 
corresponent, quan sigui requisit necessari el visat, o de l’import determinat per aplicació 
dels mòduls establerts segons el tipus d’actuació definits en l’apartat tres d’aquest article. 
 
2. No és d’aplicació  el previst al punt anterior a les obres de reforma subjectes a 
comunicació prèvia sense documentació tècnica, la base imposable de les quals serà el 
pressupost d’execució material presentat per l’interessat. 
 
3. Els mòduls a aplicar segons el tipus d’actuacions són els següents:  
 
a) Actuacions subjectes a llicència d’obres o a comunicació prèvia, el producte de P x T x R x 
m² afectats per l’actuació, essent – 
 
P, el valor de construcció estimat. 
 
Els valors corresponents són els següents:  
 
 
P (VALOR DE CONSTRUCCIÓ ESTIMAT) PREU/€ M² 

Per a usos definits, edificis d'habitatges unifamiliars i plurifamiliars, sobre i sota 
rasant; i  locals comercials i administratius amb ús definit 

779,76 

Per a locals comercials i oficines sense ús definit, edificis ús industrial, edifici 
d’aparcaments, locals i magatzems industrials sense ús 

584,82 

Per a construccions auxiliars o annexes (us traster i cobert), piscines descobertes 487,35 

Per a soterrani d’ús industrial  i aparcament col·lectiu 536,085 

T (COEFICIENT CORRECTOR) VALORS 
FIXOS 

En edificis entre mitgeres 1 

En edificis en cantonada 1,1 
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En edificis aïllats 1,2 
 
R, coeficient corrector, no aplicable a les obres de nova planta, segons la tipologia de la reforma o de 
la rehabilitació 
 
VALORS FIXOS PREU 

per a rehabilitacions o reformes integrals, conservant exclusivament les façanes 0,95 € 

per a reformes o rehabilitacions que afectin elements estructurals 0,75 € 

per a reformes i rehabilitacions que no afectin elements estructurals, però sí 
instal·lacions i envans 

0,55 € 

per a reformes i rehabilitacions que no afectin ni elements estructurals, ni 
instal·lacions, ni envans.  

0,35 € 

 
 

Mòduls per obres concretes 
 

1. REFORMA DE BANY / CUINA 
 

Càlcul del pressupost segons mòduls:   
 
A. MÒDUL BÀSIC 777,35 € / m

2
 

B. COEFICIENT REDUCTOR SEGONS TIPUS DE REFORMA  

Reforma que afecta instal·lacions 0,55 

Reforma que no afecta instal·lacions 0,35 

C. SUPERFÍCIE DEL BANY I/O LA CUINA _ M
2
 

 
Pressupost segons mòdul:    A x B € 

 
 

2. COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT SOBRE UN PAVIMENT EXISTENT 
 
Càlcul del pressupost segons mòduls:   
 

 
B. SUPERFÍCIE DE PAVIMENT SUPERFÍCIE EN  M

2
 

 
Pressupost segons mòdul:    A x B € 
 
 

3. ACABATS DE FAÇANA 
 

Càlcul del pressupost segons mòduls:   
 
A. MÒDUL BÀSIC € / M

2
 

Pintat fins a 3 metres d’alçada 10 

Arrebossat i pintat fins a 3 metres d’alçada 30 

A. MÒDUL BÀSIC € / M
2
 

Paviment de parquet sintètic 15 

Paviment de parquet tarima de fusta de faig o roure 42 

Paviment de gres 24 
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Estucat amb monocapa fins a 3 metres d'alçada 20 

Pintat de façanes de més de 3 metres d’alçada         10 €/m²+10 € / 50m² 
(mitjans) 

Arrebossat i pintat de més de 3 metres d’alçada 30 €/m²+10 €/50m² 
(mitjans) 

Estucat amb monocapa de més de 3 metres d'alçada 20 €/m²+10 €/50m² 
(mitjans) 

 
B. SUPERFÍCIE DE FAÇANA SUPERFÍCIE EN  M

2
 

 
Pressupost segons mòdul:    A x B € 
 

 
b) Actuacions subjectes a llicència d’enderroc, el producte de P x m2 afectats per l’actuació, 
essent P, el valor d’enderroc estimat. 
 
Els valors corresponents de  P són = 65,79 euros/m2 
 
c) Actuacions subjectes a llicència per alteració del medi rural, el producte de P x m3 de 
terres afectats per l’actuació, essent P, el valor de manipulació del metre cúbic de terres 
estimat. 
 
Els valors corresponents de P són = 4,45 euros/m3 
 
d) Actuacions subjectes a llicència d’instal·lació de rètols, tendals, aparells d’aire condicionat 
i altres elements visibles des de la via pública, el pressupost de la instal·lació realitzat per un 
instal·lador acreditat. 
 
e) Obres de canalització per empreses de subministrament: (per metre) 
 
 

OBRES PREU/ML/€ 

Rases en vorera de panot/lloses 56,39 

Rases en vorera de paviments de lloses pedra 117,05 

Rases en vorera sense pavimentar 39,53 

 
Treballs que s’inclouen: 
 
Rases en vorera de panot/lloses inclòs demolició paviment, càrrega i transport de runa, cànon 
d’abocador, excavació mecànica o manual de rasa fins a 60cm ample x 100cm fondo, rebliment 
de sorra amb un gruix 20cm, reblert de terres seleccionades, piconatge al 95% pm, càrrega i 
transport sobrant terres, cànon abocador, base de formigó HM-15 de 10cm gruix i paviment de 
panot 20x20x4 sobre 3cm de morter M-40b rejuntat amb beurada de ciment pòrtland. 
 

Rases en vorera de paviments de lloses pedra inclòs demolició de paviment, càrrega i transport 
de runa, cànon de l’abocador, excavació mecànica o manual de rasa fins a 60cm ample x 
100cm fondo, rebliment de sorra amb un gruix 20cm, reblert de terres seleccionades, piconatge 
al 95% pm, càrrega i transport sobrant terres, cànon abocador, base de formigó HM-15 de 
10cm gruix i paviment de lloses pedra sobre morter M-40b. 
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Rases en vorera sense pavimentar, càrrega i transport de runa, cànon de l’abocador, excavació 
mecànica o manual de rasa fins a 60cm ample x 100cm fondo, rebliment de sorra amb un gruix 
de 20cm, reblert amb terres seleccionades, piconatge al 95% pm, càrrega i transport del 
sobrant de terres, cànon de l’abocador, base formigó 15cm gruix HM-15 vibrat i reglejat 

 
OBRES PREU/ML/€ 

Rases en calçada de llambordes 146,09 

Rases en calçada asfaltada 96,78 

Rases en calçada de lloses pedra 168,35 

Rases en calçada sense pavimentar 47,22 

 
Treballs inclosos: 
 
Rases en calçada de llambordes inclòs demolició de paviment, càrrega i transport de runa, 
cànon de l’abocador, excavació mecànica o manual de rasa fins a 80cm ample x 100cm fondo, 
rebliment de sorra amb un gruix de 20cm, reblert amb terres seleccionades, piconatge al 95% 
pm, càrrega i transport del sobrant de terres, cànon de l’abocador, base de formigó HM-20 de 
20cm de gruix i paviment de llambordes. 
 
Rases en calçada asfaltada inclòs demolició de paviment, càrrega i transport de runa, cànon de 
l’abocador, excavació mecànica o manual de rasa fins a 80cm ample x 100cm fondo, rebliment 
de sorra amb un gruix de 20cm, reblert amb terres seleccionades, piconatge al 95% pm, 
càrrega i transport del sobrant de terres, cànon de l’abocador, base de formigó HM-20 de 20cm 
de gruix i paviment mescla bituminosa en calent D-12. 
 

Rases en calçada de lloses pedra inclòs demolició de paviment, càrrega i transport de runa, 
cànon de l’abocador, excavació mecànica o manual de rasa fins a 80cm ample x 100cm fondo, 
rebliment de sorra amb un gruix de 20cm, reblert amb terres seleccionades, piconatge al 95% 
pm, càrrega i transport sobrant terres, cànon de l’abocador, base de formigó HM-20 de 20cm 
de gruix i paviment de lloses pedra fins a 6cms gruix. 
 

Rases en calçada sense pavimentar, càrrega i transport de runa, cànon de l’abocador, 
excavació mecànica o manual de rasa fins a 60cm ample x 100cm fondo, rebliment de sorra 
amb un gruix de 20cm, reblert amb terres seleccionades, piconatge al 95% pm, càrrega i 
transport del sobrant de terres, cànon de l’abocador, base formigó HM-20 de 20cm de gruix 
vibrat i reglejat 
 

OBRES PREU/ML/€ 

Serveis canalitzats elèctrics tub polietilè 125 mm 5,66 

Serveis canalitzats elèctrics tub polietilè 160 mm 7,27 

Serveis canalitzats elèctrics conductor BT 37,55 

Serveis canalitzats elèctrics línia de mitja tensió (MT) 55,68 

 
Treballs inclosos: 
 
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l’exterior, de 125 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l’impacte de 28 J, 
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. 
 
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l’exterior, de 160 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l’impacte de 40 J, 
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. 
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Conductor BT d’alumini designació UNE VV 0.6/1 KV, tetrapolar de secció 3x240 mm2+120 
mm2, col·locat en tub. 

 
Línia de mitja tensió (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de 
designació UNE RHZ1 12/20 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d’alumini, aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta 
exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada. 
 

OBRES PREU/ML/€ 

Serveis de gas PE 100, de 63 mm 15,47 

Servei de gas PE 100, de 110 mm 23,77 

Servei de gas PE 100, de 200 mm 97,24 

 
Treballs inclosos: 
 
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió  
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa. 

 
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió  
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa. 
 
Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió  
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. 
 

OBRES PREU/ML/€ 

Serveis de telecomunicacions dos tubs 160 mm 19,49 

Serveis de telecomunicacions quatre tubs 125 mm 29,25 

Serveis de telecomunicacions quatre tubs 160 mm 35,01 

Serveis de telecomunicacions sis tubs 125 mm 38,32 

 
Treballs inclosos: 
 
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de 
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, col·locat al fons de 
la rasa. 
 
Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, 
de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, col·locat al fons 
de la rasa. 
 
Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, 
de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, col·locat al fons 
de la rasa. 
Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de 
doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, col·locat al fons de 
la rasa. 
 

 

A la vista de les obres realitzades, els Serveis tècnics, mitjançant la comprovació 
administrativa corresponent, poden modificar la base imposable de l’impost, practicant la 
liquidació definitiva segons els paràmetres anteriors. 
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L’impost liquidat només es retorna si concorren les següents circumstàncies: 
 
- Quan s’ha sol·licitat expressament. 
- En cas de desistiment o renúncia a la llicència obtinguda. 
- Quan la construcció, l’obra o la instal·lació no ha estat executada. 
- En tots aquells supòsits contemplats a la normativa reguladora del procediment de 
devolució d’ingressos indeguts de naturalesa tributària. 
 
 
 
CAPÍTOL VIII. INSPECCIONS, INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 10 
 
La inspecció i la comprovació de l’impost s’han de realitzar d’acord amb el que es preveu en 
la Llei general tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
 
Article 11 
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com en la determinació de 
les sancions que per aquestes infraccions corresponguin en cada cas, s’ha d’aplicar el règim 
regulat en la Llei general tributària i en el Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que 
es desenvolupa el règim sancionador tributari.  
 
La manca de presentació de les declaracions o els documents assenyalats a l’article 8è 
d’aquesta 
Ordenança, la presentació fora de termini previ requeriment de l’Administració tributària o la 
presentació de forma incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions tributàries. 
 
 
DISPOSICIÓ ADICIONAL 
 
1. Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
2. Si es modifiqués l’abast jurídic de les llicències d’obres o urbanístiques de competència 
municipal, aquesta Ordenança també serà aplicable a totes les construccions, instal·lacions i 
obres que passin del règim d’intervenció al de comunicació prèvia o al de declaració 
responsable. 
 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. En tot allò que no preveu aquesta ordenança i que no la contradigui s’aplica 
l’Ordenança fiscal general. 
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Segona. Aquesta ordenança va començar a regir l’1 de gener de 2001 i continua vigent 
mentre no s’acordi la derogació o modificació. 
 
Tercera.- La darrera  modificació ha estat la de l’art. 5 amb efectes a partir del dia següent a 
la publicació al BOP. 
 
 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
1. Les modificacions proposades a les ordenances fiscals reguladores dels impostos són 
expressió de la manifestació de la potestat reglamentària de les corporacions locals en 
matèria d'ordenació dels tributs municipals, de conformitat amb allò previst, entre d'altres, 
pels articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i s’ajusten a la regulació que per 
aquests tributs determinen els articles de la pròpia norma. 

 
2. L'article 16.1 i 16.2 del TRLRHL disposa que els acords de modificació de les ordenances 
fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades. En aquest cas i, veient 
els annexos que acompanyen el present acord, consta d'una manera clara i amb la redacció 
pertinent tot el que es modifica. 

 
3. L'òrgan competent per a l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions és 
el Ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació s'adopta per majoria 
simple. 

 
4. La present proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IIVTNU s’ajusta al 
contingut dels articles 104 a 110 del TRLRHL, d’acord amb el redactat donat pel Reial 
decret-llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent 
jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
5. La proposta de modificació del redactat de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
les construccions, instal·lacions i obres (ICIO) s’ajusta al contingut dels articles 100 a 103 del 
TRLRHL, d’acord amb el redactat donat pel Reial decret-llei 29/2021, de 21 de desembre, 
pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic per al foment de la mobilitat 
elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables. 
 

 
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions proposades a l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU), així com el text refós de dita ordenança fiscal. 
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Segon.- Aprovar provisionalment les modificacions proposades a l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost sobre les construccions, instal·lacions i obres (ICIO), així com el text 
refós de dita ordenança fiscal. 
 
Tercer.- Exposar al públic aquests acords provisionals al tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  
juntament amb el  text complert de  les modificacions exposades. 

 
Aquesta exposició serà per un termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al 
de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i en un dels diaris de major difusió de la província. 

 
Durant aquest  període d'exposició pública, les persones que tinguin un interès directe o en 
resultin afectades, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin escaients.  

 
Transcorregut el període d'exposició pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, els 
acords adoptats esdevindran definitivament aprovats sense necessitat de cap altre acord 
plenari.” 
 

 

 

 

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2359.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2565.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2629.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2713.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2880.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2992.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3015.0 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2359.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2565.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2629.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2713.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2880.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=2992.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3015.0
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) 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).    

 

 

 

10 -  APROVACIÓ DE L'ACORD COMPLEMENTARI SOBRE 

DETERMINATS ASPECTES OPERATIUS DE LA DELEGACIÓ DE LES 

FUNCIONS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 

DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLICS DE L' AJUNTAMENT DE 

MATARÓ EN FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3032.0&endsAt=3278.0 

 
La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon Govern i 

Transparència, presenta la proposta següent: 

 
“Antecedents 
 
1.- El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les entitats locals podran delegar en 
altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament té delegades les funcions de recaptació 
dels ingressos públics a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (ORGT) des de l’any 1998. Aquesta delegació ve regulada a través de dos 
convenis, ambdós signats el 9 de gener de 1998: un relatiu al règim de recaptació en 
voluntària i en executiva de les multes de circulació i l’altre que regula el règim de recaptació 
en voluntària i en executiva de la resta d’ingressos municipals de dret públic.  
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3032.0&endsAt=3278.0
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2.- Els citats convenis varen ser objecte d’una actualització aprovada per acord del Ple de 
l’Ajuntament el 2 de juliol de 2007, formalitzat en els convenis de 10 de setembre de 2009. 
 
3.- Posteriorment, per mitjà de l’acord plenari de data 13 de desembre de 2012, es va 
ampliar la delegació als serveis que ofereix el mateix ORGT en l’àmbit de gestió tributària i 
concretament en relació amb la gestió de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica 
(IVTM), per tal que dit organisme assumís les tasques d’emetre els rebuts de dit impost i en 
gestionés el seu cobrament. 
 
4.- En data 23 de desembre de 2019 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va adoptar un acord 
en virtut del qual va resoldre modificar l'abast dels acords municipals de delegació adoptats 
amb anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona, de les facultats de gestió i recaptació de la taxa per cementiris municipals, en el 
sentit de delegar únicament i exclusivament les funcions de recaptació. 
 
5.- La importància de la col·laboració de l’ORGT amb l’Ajuntament de Mataró i les 
particularitats que comporta el volum dels ingressos la recaptació dels quals es troba 
delegada, fan palesa la necessitat de concretar determinats aspectes operatius, no 
contemplats en el text dels acords adoptats fins el moment present i que, per a major 
seguretat d’ambdues Administracions, resulta oportú regular, el que constitueix l’objecte 
d'aquest acord. 
 
6.- Consten a l‘expedient els informes favorables a l’aprovació de la present proposta de la 
Delegada de Protecció de Dades, així com de l’assessor jurídic del Servei d’Ingressos, 
ambdós de l’Ajuntament de Mataró.  
 
7.- En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents 
ACORDS 
 
PRIMER.- Modificar l'abast dels acords municipals de delegació adoptats amb anterioritat a 
aquesta data, relatius a la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, a l'empara del 
que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el sentit indicat en l’acord QUART de la 
present proposta. 
 
SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns 
dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial 
dels serveis municipals, ho facin convenient. 
 
TERCER. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió 
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer d'aquest acord, 
establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, 
l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la 
normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei. 
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QUART.- Les modificacions de la delegació conferida de l’exercici de les competències 
descrites en aquest acord són les següents: 
 
 
Primer.- Pràctica de comunicacions i notificacions d’actes de gestió tributària 
realitzats per l’Ajuntament. 
 

1. Les comunicacions i notificacions relacionades amb la recaptació dels ingressos 
de dret públic de Mataró, seran practicades per l’ORGT, en exercici de les 
competències delegades. 

2. En el marc de la col·laboració i assistència sol·licitada per l’Ajuntament 
deMataró, l’ORGT practicarà les següents comunicacions o notificacions 
derivades d’actes de gestió tributària: 
- Requeriment d’aportació de documentació, amb transcendència tributària. 
- Concessió de pròrroga en el termini de presentació de l’Impost sobre 

l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana. 
- Comunicacions i notificacions diverses necessàries per tramitar procediments 

de verificació de dades. 
- Comunicacions i notificacions diverses necessàries per tramitar procediments 

de comprovació limitada. 
- Qualsevol altre requeriment, comunicació  i notificació que resulti necessària 

per a la tramitació dels procediments tributaris. 
3. Des de la seu electrònica de l’ORGT, el ciutadà podrà practicar l’autoliquidació 

de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 

Segon.- Ús de les aplicacions informàtiques de l’ORGT 

L’Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona col·laboraran per a la realització de 
les funcions de gestió i inspecció tributària, mitjançant l’ús de les aplicacions 
informàtiques de l’ORGT. 
 
Aquestes aplicacions informàtiques permeten la realització per part de l’Ajuntament, 
entre d’altres, de les següents actuacions: 
 

- Elaboració de padrons 
- Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris 
- Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades 
- Liquidació d’interessos de demora 
- Gestió integral de padrons 
- Gestió de titularitats 
- Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors  
- Qualsevol altre acte necessari per a l’efectiva realització de les funcions de 

gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries 
 

Aquestes funcions es realitzaran mitjançant el sistema informàtic que en cada moment 
l’ORGT tingui operatiu -actualment anomenat wtp– en aquelles opcions necessàries 
per a dur a terme les actuacions de gestió i inspecció que no han estat delegades a la 
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Diputació de Barcelona i únicament referides al municipi de Mataró. Els servidors que 
utilitza l'ORGT estàn ubicats dins del territori de la Unió Europea. 
 
Les actuacions de gestió i inspecció que porti a terme l’Ajuntament deMataró, fent ús 
de les aplicacions informàtiques de l’ORGT restaran residenciades a la Base de Dades 
Informatitzada de l’Organisme, i s’integraran al fitxer de dades de caràcter personal 
titularitat de l’Ajuntament deMataró. 
 

 
Tercer.- Protecció de dades de caràcter personal 

 

Atès que la realització de les funcions relatives a l'objecte dels acords de delegació, 
amb la finalitat relativa a l’aplicació dels ingressos de dret públic de l’entitat delegant, 
suposa el tractament de dades de caràcter personal, de persones identificades o 
identificables, es relacionen a continuació els  deures i obligacions de les entitats 
intervinents,  en relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la 
normativa vigent sobre protecció de dades.   

Al respecte, el tractament de les dades de caràcter personal a les quals tinguin accés 
les administracions signants, en virtut d’aquest acord es sotmet al que disposa el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digital (LOPDGDD). 

 

1.Objecte 

 
Mitjançant aquest document, les parts formalitzen, d’acord amb el que disposa l’article 
28 del RGPD, l’encàrrec de tractament de dades de caràcter personal i les obligacions 
i previsions convenients per tal de garantir la protecció dels drets de les persones 
interessades en relació amb les dades de caràcter personal objecte dels tractaments 
derivats dels acords de delegació subscrits. 

 

2. Habilitació per tractar les dades 

 
S’habilita a l’administració delegada, encarregada del tractament, per tractar, per 
compte de l’Ajuntament, responsable del tractament, les dades de caràcter personal 
que siguin necessàries per efectuar les actuacions derivades dels acords de delegació, 
incloent les dades provinents d’altres administracions o entitats, destinades a l'aplicació 
de tributs i altres ingressos de dret públic, de conformitat amb normativa vigent. 
 
Entre les dades necessàries pels tractaments relatius a tributs i altres ingressos de dret 
públic, provinents d'altres administracions, per les quals l'Ajuntament habilita 
específicament a l'ORGT al seu tractament, es troben les següents: 
 
- Les dades incloses en el Padró Cadastral, provinents de la Direcció General del 
Cadastre. 
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- Les dades relatives al Cens d’IAE, cens de contribuent i resta de dades que l’Agencia 
Tributaria remet a l’Ajuntament per a la gestió dels seus tributs. 
- Les dades provinents de la Direcció General de Trànsit, necessàries per la gestió de 
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i les actuacions delegades sobre 
recaptació de sancions de trànsit. 
- La informació que es remet per Notaris, registradors i professionals oficials, en 
compliment de les obligacions legals establertes en relació als tributs locals delegats. 
 
L'exercici del tractament per part de la Diputació de Barcelona s'efectuarà mitjançant el 
seu Organisme de Gestió Tributària, de conformitat amb els acords vigents. 
 
El tractament de dades a què es refereix l’apartat anterior pot consistir en qualsevol 
operació o procediment tècnic, automatitzat o no, que permeti la recollida, registre, 
organització, estructuració, adaptació o modificació, conservació, extracció, consulta, 
utilització, comunicació per  transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació 
d'accés, interconnexió, acarament, limitació, supressió, destrucció de dades, com 
també les cessions previstes per la llei que resultin de comunicacions, consultes, 
interconnexions i transferències. L’encàrrec pot consistir directament en realitzar de 
forma exclusiva un o més tractaments o bé altres processos que, de forma 
instrumental, comportin qualsevol tractament de dades personals. 
 
L’ORGT queda expressament facultat per l’entitat delegant per tal d’efectuar les 
peticions d’informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de dades 
que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra 
norma que contempli dites comunicacions o cessions. 
 
L’òrgan que actua per delegació no pot utilitzar les dades a les que  tingui accés per a 
cap  altra finalitat que aquelles relatives al desenvolupament de les funcions que li han 
estat delegades i ha de posar en coneixement dels titulars de les dades que actua com 
a encarregat, per delegació de l’ajuntament. 
 
L'accés  a les dades de caràcter personal necessari per l'adequada realització de 
l'encàrrec, en conseqüència, no es considerarà com una cessió o comunicació de 
dades, de conformitat amb el que disposa l’article 33.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD). 
 
En relació a la col·laboració per a la realització de les funcions de gestió i d’inspecció 
tributàries que es duran a terme mitjançant l’ús de les aplicacions informàtiques de 
l’ORGT, prevista en l’apartat segon d’aquest acord, l'Ajuntament de Mataró, 
responsable del  tractament, faculta de manera expressa a l'ORGT, encarregat del 
tractament, per tal que accedeixi a les dades de caràcter personal necessàries pel 
desenvolupament de les següents actuacions: 
 

En l'àmbit de la gestió informàtica: 

 

-  Administració de la base de dades. 

- Implementació de mesures de seguretat que siguin exigibles segons la 
normativa vigent en cada moment. 
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-   Realització de les còpies de seguretat. 

 

En l'àmbit de l'aplicació tributària i d'altres ingressos públics: 

 

- Consulta de les dades per tal de poder donar informació als interessats. 

- Emetre  documents  cobratoris  i lliurar-los  als  contribuents  o  a  altres 
persones habilitades per efectuar el pagament dels deutes. 

- Recollir la constància de notificació i lliurament del document cobratori per 
posteriorment gravar el resultat en el fitxer. 

- Recollir la informació relativa als canvis de domicili tributari i, si s'escau, gravar 
dita modificació. 

- Efectuar  el  traspàs  informàtic  dels  valors  a  I‘ORGT un cop finalitzada 
l'actuació de gestió per part de l'Ajuntament a efectes d'iniciar les actuacions 
derivades de les competències delegades, sense  perjudici de la posterior 
formalització del càrrec  comptable que s'escaigui. 

- Cooperar i assistir en la notificació dels actes de gestió tributaria i d'altres 
ingressos públics. 

 
3. Identificació de les activitats de tractament afectades 

 
L’Ajuntament posa a disposició de l’administració delegada les dades personals amb 
transcendència tributària mínimes i necessàries contingudes a les activitats de 
tractament amb dades de caràcter personal, de les quals és responsable, relatives a la 
gestió, inspecció i recaptació d’ingressos públics, respecte als conceptes i funcions 
delegades, i que, a títol informatiu, consten degudament detallades en el Registre 
d'Activitats de Tractament de l'entitat delegant, amb la següent descripció: 
 
+ 

DENOMINACIO DE L'ACTIVITAT DE 
TRACTAMENT 

CATEGORIA DE DADES PERSONALS 
OBJECTE DE TRACTAMENT 

GESTIÓ DE TRIBUTS LOCALS I 
TAXES 

Dades de caràcter identificatiu: nom i 
cognoms, document d'identitat, firma, telèfon 
i correu electrònic, Econòmic, financers i 
d'assegurances, Número de compte 

 
SANCIONS I MULTES DE TRÀNSIT Dades de caràcter identificatiu: nom i 

cognoms, document d'identitat, direcció, 
telèfon, Correu electrònic 

 
 
L'esmentat Registre d'Activitats de Tractament (RAT) pot ser consultat en la seu 
electrònica de l'Ajuntament deMataró, en l'apartat de protecció de dades. La 
identificació de les dades posades a disposició de l'ORGT podrà ser modificada o 
ampliada, en funció de les variacions que puguin haver en el RAT. 
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L'accés per part de l'ORGT a les dades utilitzades per les funcions de gestió i inspecció 
tributària no delegades en la Diputació de Barcelona, es limitarà a les dades mínimes i 
necessàries, per garantir l'adequat funcionament de les aplicacions informàtiques de 
l'ORGT utilitzades per l'Ajuntament, respectant els principis de proporcionalitat i 
confidencialitat. 
 

4. Obligacions de l’encarregat del tractament de les dades 

 
L’entitat encarregada del tractament de les dades queda sotmesa al RGPD i a la 
normativa de protecció de dades vigent. 
De forma específica, l’entitat encarregada del tractament de les dades queda  sotmesa 
a les condicions següents. 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 
 

a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la 
seva inclusió, només per a la finalitat objecte dels tractaments derivats dels 
acords de delegació. En cap cas pot utilitzar les dades per a altres finalitats 
pròpies.  

 
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions 
infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de 
dades de la Unió Europea o dels estats membres, l'encarregat n’ha d’informar 
immediatament al responsable. 
 

c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades per compte del responsable, que, d’acord amb l’article 30.2 del 
RGPD, contingui:  

 
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada 

responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del 
representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de 
dades. 

 
2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 

 
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o 

organització internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta 
organització internacional, i en el cas de les transferències indicades a 
l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de 
garanties adequades. 

 
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 

seguretat relatives a: 
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 La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 

 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i 
la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. 

 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals 
de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 

 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les 
mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del 
tractament.  

d) No comunicar les dades a terceres persones, excepte en els supòsits previstos 
a la llei o expressament autoritzats pel responsable. 

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del 
mateix responsable, d'acord amb les seves instruccions. En aquest cas, el 
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de 
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal 
aplicar per dur a terme la comunicació. 
 
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional, en virtut del dret de la Unió Europea o dels estats 
membres que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta 
exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons 
importants d'interès públic. 
 

e) S’autoritza a l'encarregat a subencarregar les activitats materials o tècniques 
que puguin requerir els tractaments objecte de l'encàrrec i que no comportin 
una alteració de les competències delegades. Les activitats auxiliars 
contractades per l'ORGT poden consistir, entre d'altres, en la impressió, 
ensobrat i repartiment de notificacions, valoracions de béns, manteniment de 
sistemes informàtics o tècnics, així com recollida i destrucció de documentació. 
La informació sobre els contractes duts a terme es posarà a disposició de 
l'Ajuntament mitjançant els canals oficials com la comunitat virtual o  altres 
sistemes que  acreditin la comunicació. 

En cas que el tractament de dades requereixi de la utilització de servidors, 
abans de la formalització del contracte, l'encarregat haurà de presentar una 
declaració sobre on estaran ubicat els servidors i des d'on es prestaran el 
serveis associats a aquests. 
 
L'encarregat haurà de comunicar qualsevol canvi en relació a l'esmentada 
declaració. 
 
El subencarregat, que també té la condició d'encarregat del tractament, està 
obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a 
l'encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon 
a l'encarregat inicial regular la nova relació, de manera que el nou encarregat 
quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de 
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seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al 
tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les 
persones afectades. Si l’encarregat ho incompleix, l'encarregat inicial continua 
sent plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de 
les obligacions. 
 
Els sistemes d’informació i comunicacions utilitzats pels tractaments de dades 
relatives a gestió del cens electoral, padrons municipals de habitants i altres 
registres de població, dades fiscals relacionades amb tributs propis o cedits  i 
dades dels usuaris del sistema nacional de salut, així como els corresponents 
tractaments de dades personals, s’han d’ubicar i prestar dins del territori de la 
Unió Europea, de conformitat amb l'article 46. bis de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 
 
Les dades a que es refereix el paràgraf anterior no podran ser objecte de 
transferència a un tercer país organització internacional, amb excepció de les 
que hagin estat objecte d'una decisió d'adequació de la Comissió Europea o 
quan així ho requereixi el compliment de les obligacions internacionals 
assumides pel Regne d’Espanya. 
 
S'habilita a la Diputació de Barcelona i a l'ORGT per tal que, mitjançant el seus 
òrgans competents, pugui subscriure el convenis i contractes que consideri 
necessaris per l’adequada prestació del tractament de dades personals derivat 
dels acords de delegació.  
 

f) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les 
quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en 
finalitzi l’objecte. 

g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es 
comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a 
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los 
convenientment. 

A tal efecte, s'habilitaran els mitjans per tal que el personal de les entitats 
intervinents tingui accés únicament a la informació que raonablement sigui 
necessària pel compliment de les tasques assignades i garantiran la formació 
necessària en matèria de protecció de dades personals als empleats que 
intervinguin en els tractaments de protecció de dades i als usuaris dels seus 
aplicatius. 
 
A l'esmentat personal li serà aplicable el  deure de confidencialitat establert a 
l'article 5 de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garanties 
dels drets digitals. 
 
Així mateix en el cas del tractament  de dades tributàries serà d'aplicació la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en especial pel que fa al 
caràcter reservat de les dades personals i tributàries contingudes a la base de 
dades de l'ORGT, així com a qualsevol altre suport, de les quals el personal 
tingui coneixement per raó de les seves funcions al servei d'aquesta 
Administració, obligació de sigil que subsistirà fins i tot un cop finalitzades. 
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h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es 

compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior. 

 
i) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de 

les persones autoritzades per tractar dades personals. 

 
j) S’habilita a l’ORGT per donar resposta a l'exercici dels drets de protecció de 

dades personals derivats de l’exercici de les competències delegades, i 
concretament del següents: 

- Accés, rectificació, supressió i oposició 

- Limitació del tractament 

- Portabilitat de dades, si escau, motivant en el seu cas la seva improcedència. 

- A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa 
l’elaboració de perfils)  

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, 
supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser 
objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant el responsable 
del tractament i correspongui a una actuació efectuada  per delegació, aquest 
ho comunicarà per correu electrònic a l’administració delegada, al correu 
electrònic del delegat de protecció de dades. 
 
La comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de 
l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, 
amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.  
 
D’aquest forma es facilita l’exercici dels drets dels afectats davant 
l’administració que està actuant, i s’aconsegueix una major immediatesa i 
agilitat en la resposta, informant adequadament als interessats dels seus drets i 
forma d’exercici. 

 
k) Dret d’informació. 

L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la 
informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme, i la 
delegació en base  a la qual exerceix les seves funcions. 
 
La informació a subministrar no estarà subjecte a autorització prèvia pel 
responsable, sense perjudici de que tingui accés als models i documents on 
s’incorpori, a l’objecte de poder constatar la seva adequació a la normativa de 
protecció de dades personals . 
 

l) Notificar violacions de la seguretat de les dades 

Correspondrà a l’administració delegada la comunicació a l’autoritat de 
protecció de dades  competent de les violacions de seguretat de les dades 
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derivades de l’exercici de les competències delegades, en el termini legal 
establert. 
 
En cas que qualsevol de les entitats intervinents tingui coneixement d'una 
bretxa de seguretat que pugui afectat a altra de les entitats,  li notificarà sense 
dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, als 
efectes del que disposa l'article 33 del RGPD. 
 
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de 
la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones 
físiques. 
 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades 

personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre 
aproximat de persones interessades afectades i les categories i el nombre 
aproximat de registres de dades personals afectats. 

 
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt 

de contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 

 
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de 

les dades personals. 

 
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la 

violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les 
mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.  

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no 
ho sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació 
indeguda. 

 
m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions 

d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 

n) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies 
a l'autoritat de control, quan escaigui. 

o) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar 
que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les 
inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per aquest.  

p) Implantar les mesures de seguretat següents d’acord amb l’anàlisi de riscos 
efectuada pel responsable del tractament: 

  Garantir la confidencialitat de la informació que tracti, tant si es troben 
en suport informàtic com en suport paper, amb especial atenció a 
prevenir els accessos no autoritzats, la divulgació indeguda 
d’informació, i la seva pèrdua o alteració en qualssevol de les fases del 
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tractament (recollida, emmagatzematge, transport, consulta, i 
transmissió).   

 

  Garantir la integritat de la informació, la seva conservació en bon estat 
i la prevenció dels riscos físics relacionats amb qualssevol de les fases 
del tractament (recollida, emmagatzematge, transport, consulta, i 
transmissió). 

 

  Garantir la capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades 
personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic. 

 

  Implantar les mesures tècniques i/o organitzatives necessàries per 
disposar de la traçabilitat dels accessos a la informació.   

 

 Informar a tot el personal que intervingui en els tractaments previstos 
en aquest acord de les mesures de seguretat que els pertoca aplicar.  

 

  Comunicar als usuaris la seva l’obligació de custodiar amb diligència 
les claus d’accés als sistemes d’informació, que són d’ús 
exclusivament personal per a cada usuari, protegint la seva 
confidencialitat i informant immediatament en cas de pèrdua. 

 

  Gestionar sense dilació les altes, baixes i modificacions d’usuaris que 
es produeixin. 

 
q) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les 

dades de contacte al responsable.  
 

r) Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si 
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. 
 
La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els 
equips informàtics utilitzats per l'encarregat. 
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de 
l'execució de la prestació. 
 
S'autoritza a l'ORGT a efectuar l'arxiu, trasllat i destrucció de les dades en 
suport paper o electrònic que no hagin de ser retornades a la Administració 
delegant per haver transcorregut el termini legal de conservació o qualsevol 
altre supòsit previst legalment,  de conformitat amb el procediment establert a la 
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, i resta de normativa 
aplicable. 
 
 

5. Obligacions de l’entitat responsable del tractament de dades 

 

Correspon al responsable del tractament: 
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a) Lliurar a l'encarregat les dades necessàries per l’execució de les competències 

delegades.  

b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregat. 

c) Fer les consultes prèvies que correspongui. 

d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi el RGPD. 

e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 

f) En la mesura que els seus usuaris accedeixin el sistema d’informació de 
l’encarregat: 

 
1. Informar a tot el personal que intervingui en els tractaments previstos en 

aquest acord de les mesures de seguretat que els pertoca aplicar. 
2. Comunicar als usuaris la seva l’obligació de custodiar amb diligència les 

claus d’accés als sistemes d’informació, que són d’ús exclusivament 
personal per a cada usuari, protegint la seva confidencialitat i informant 
immediatament en cas de pèrdua. 

3. Gestionar sense dilació les altes, baixes i modificacions d’usuaris que es 
produeixin. 

 
g) En cas que  tingui coneixement d'una bretxa de seguretat que pugui afectat  al 

tractament de dades que efectua l’administració delegada,  li notificarà sense 
dilació indeguda, als efectes del que disposa l'article 33 del RGPD. 

h) Comunicar les peticions d’exercicis de drets sobre protecció de dades personals 
que hagi de resoldre l’administració delegada. 

 

6. Incompliments i responsabilitats 

 
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’entitat 
o empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als efectes 
d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció 
de dades 
 

 

7. Durada 

Aquest acord d'encàrrec tindrà vigència fins el moment que s’exhaureixi la vigència de 
la delegació efectuada per l’Ajuntament deMataró. 
Una vegada finalitzat l’objecte de l’acord les dades personals que no s'hagin retornat al 
responsable i no s'hagin de conservar per obligacions legals, seran suprimides de 
forma segura, respectant els terminis de conservació legals. 
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8. Dades de contacte 
 

Es comuniquen les següents dades de contacte per l'exercici dels drets i obligacions 
recollides en el present document: 

 

 

AJUNTAMENT DE MATARÓ 

Dades de contacte del 
delegat de protecció de 
dades 

Adreça :  La Riera, 48,  08301 MATARÓ 

Telèfon de contacte: 662990206 ext. 3186 

Adreça electrònica: dpd@ajmataro.cat 

Exercici de drets 
relatius a la protecció 
de dades personals 

Electrònicament a la seu de l’Ajuntament. 

Presencialment, a les Oficines d’Atenció al Ciutadà 

Adreça de comunicació 
de bretxes de seguretat 

dpd@ajmataro.cat 

 

 

DADES ORGT 

Dades de contacte del 
delegat de protecció de 
dades 

Delegat de Protecció de Dades 

ORGT Diputació de Barcelona 

Travessera de les Corts, 131-159 ,Pavelló Mestral.  08028 
Barcelona 

Telèfon 93 402 26 94, 682 46 74 92 

dpd.orgt@diba.cat 

Exercici de drets relatius 
a la protecció de dades 
personals 

- Per presentació en la seu electrònica de l'ORGT de la Diputació 
de Barcelona. 

- Pels serveis postals, amb sol·licitud adreçada a: 

Delegat de Protecció de Dades  

ORGT Diputació de Barcelona, Travessera de les Corts, 131-
159,  

Pavelló Mestral, 08028 Barcelona. 

- Presencialment en qualsevol de les oficines de l'ORGT. 

- Qualsevol altre mitjà vàlid en dret 

Adreça de comunicació 
de bretxes de seguretat 

dpd.orgt@diba.cat 

 

 

En cas de modificar-se qualsevol de les dades de contacte per motius tècnics o 
organitzatius,  es comunicarà a l'altra part. 

 
 
 
 

mailto:dpd@ajmataro.cat
mailto:dpd@ajmataro.cat
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Quart.- Vigència de l'acord 
 
Aquest acord tindrà idèntica vigència que la delegació. 
 
La vigència de l'acord finalitzarà en el moment que s’exhaureixi la vigència i, si s'escau les 
pròrrogues, de la delegació efectuada per l’Ajuntament de Mataró a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres 
ingressos de dret públic municipal.  
 
Qualsevol transgressió de les estipulacions del present acord permetrà a la part perjudicada 
optar per exigir el compliment o la seva resolució. 

 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, 
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i un cop acceptada 
publiqui aquest acord de delegació, per a general coneixement, juntament amb l’acord 
d'acceptació de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. “ 
 

 
 
 
 
 

Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’ Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3054.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3129.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’ Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3207.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3234.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3268.0 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3054.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3129.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3207.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3234.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3268.0
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Servei de Compres i Contractacions 
 
 

11 - APROVAR L´ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI 

D´ATENCIÓ A DOMICILI DE SUPORT A LA LLAR I ATENCIÓ A LA 

PERSONA.  

 
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3278.0&endsAt=3816.0 

 
 

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social, Promoció de la Salut, 

Òrgans i Processos Participatius, presenta la proposta següent: 

 
“1. Per acord del Ple de l´Ajuntament  de data 7 d´octubre de 2021, es va iniciar el 
procediment de contractació del servei d´atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la 
persona  per  un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a  
14.487.650,28  euros, IVA no inclòs, pels tres anys de  durada inicial   del contracte, dividit 
en tres lots : 

Lot 1: 331.245 hores  per un import de fins a  6.035.171,46 €, iva no inclòs. 

Lot 2: 287.787 hores  per un import de fins a  5.424.150,81 €, iva no inclòs. 

Lot 3: 164.235 hores  per un import de fins a 3.028.328,01 €, iva no inclòs. 

2. Un cop finalitzat el termini de presentació d´ofertes han presentar proposta les següents 
empreses: 
 
LOT 1: No s´ha presentat cap empresa.  
   
LOT 2: Accent Social, SL 
             ABD Associació Benestar i Desenvolupament 
             People Plus Innovation, SL 
             Protección Geriátrica 2005, SL 
                          
LOT 3: Gesex Atenció Domiciliària, SL   
  
 
3. Mitjançant informes  de data  18  de  gener  de  2022, de la cap del Servei de Benestar 
Social efectua la valoració del sobre 2 , criteris que depenen d´un judici de valor,  amb el 
següent resultat: 
 
 
LOT 2: Accent Social, SL: 38 punts 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3278.0&endsAt=3816.0
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             ABD Associació Benestar i Desenvolupament: 44,5 punts 
             People Plus Innovation, SL: 39,5 punts 
             Protección Geriátrica 2005, SL: 19,5 punts 
                          
L’ empresa Protección Geriátrica 2005, SL  no assoleix la puntuació mínima requerida de 35 
punts  en la clàusula quinzena del plec de clàusules administratives, quedant exclosa de la 
licitació. 
 
 
LOT 3: Gesex Atenció Domiciliària, SL . La seva proposta resulta adequada als requeriments 
fixats en els plecs. 
 
 
 
4. Mitjançant informes  de data  25  de  gener  de  2022, de la cap del Servei de Benestar 
Social efectua la valoració del sobre 3, criteris automàtics, amb el següent resultat: 
 
LOT 2: Accent Social, SL: 53,24 punts 
             ABD Associació Benestar i Desenvolupament: 53,72 punts 
             People Plus Innovation, SL: 50,29 punts 
              
LOT 3: Gesex Atenció Domiciliària, SL . La seva oferta resulta adequada als requeriments 
fixats en els plecs. 
 
Resultant la següent valoració final: 
 
LOT 2: Accent Social, SL: 91,24 punts 
             ABD Associació Benestar i Desenvolupament: 98,22 punts 
             People Plus Innovation, SL: 89,79 punts 
              
LOT 3: Gesex Atenció Domiciliària, SL . La seva oferta resulta adequada als requeriments 
fixats en els plecs. 
 
En l´oferta econòmica presentada  per  ABD Associació Benestar Social i 
Desenvolupament hi han unes dècimes de desajust en els preus hora oferts pels 
serveis que l´Ajuntament paga el 33%. El preu hora ofert havia de ser  el 33  % del preu 
hora ofert  per l´hora que l´ Ajuntament finança al 100%, però l´empresa l´ha calculat 
com un terç del preu hora, concretament: 
 
Pel servei d´atenció de la persona ha ofert un preu hora de 6,44 euros, sent l´import correcte 
6,38 euros 
 
Pel servei de suport a la llar ha ofert un preu hora de 5,24 euros,  sent l´import correcte 5,19 
euros 
 
Pel servei  festiu-nocturn d´atenció a la persona  ha ofert un preu hora de 8,01 euros, sent 
l´import correcte de 7,93 euros 
 
Aquest error no afecta al resultat de l´adjudicació atès que l´Ajuntament aplicarà el preu hora 
resultant d´ aplicar el 33%. 
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Es declara desert el Lot 1,  i  es proposa adjudicar el Lot 2 a l’ empresa ABD Associació 
Benestar i Desenvolupament  i el Lot 3 a l’ empresa Gesex Atenció Domiciliària, SL 
 
S’adjunta còpia dels informes. 
 
5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partides  del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2022 i 
se’n preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2023 a 
2025.  
 
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 
   
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat 
conferides, PROPOSA al Ple de l´Ajuntament,  l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Declarar desert el Lot 1 del servei d´atenció a domicili de suport a la llar i atenció a 
la persona.   
 
Segon.- Declarar exclosa l’ empresa Protección Geriátrica 2005, SL  per no assolir la 
puntuació mínima de 35 punts requerida   en la clàusula quinzena del plec de clàusules 
administratives pels criteris que depenen d´un judici de valor. 
 
Tercer.- Adjudicar el  Lot 2 del servei d´atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la 
persona a favor de l’empresa ABD Associació Benestar i Desenvolupament, SL, d’acord amb 
els preus unitaris oferts i amb estricta subjecció a la resta de condicions contingudes en la 
seva proposició: 
 
Atenció a la persona: 19,32 €/hora.   
Atenció a la persona (33%): 6,38 €/hora. 
Suport a la llar: 15,72 €/hora.   
Suport a la llar(33%): 5,19 €/hora 
Festiu/nocturn atenció a la persona: 24,02 €/hora  
Festiu/nocturn atenció a la persona (33%): 7,93 €/hora 
 
Quart.-  D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovar un pressupost màxim de 5.424.150,81  euros, IVA no inclòs, pels tres 
anys de durada inicial del contracte. 
 
Cinquè.- Adjudicar el  Lot 3 del servei d´atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la 
persona a favor de l’empresa Gesex Atenció Domiciliària, SL, d’acord amb els preus unitaris 
oferts i amb estricta subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva proposició. 
 
Atenció a la persona: 18,88 €/hora 
Atenció a la persona (33%): 6,23 €/hora 
Suport a la llar: 15,55 €/hora  
Suport a la llar(33%): 5,13 €/hora 
Festiu/nocturn atenció a la persona: 23,50 €/hora  
Festiu/nocturn atenció a la persona (33%): 7,76 €/hora 
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Sisè.-  D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovar un pressupost màxim de 3.028.328,01  euros, IVA no inclòs, pels tres anys 
de durada inicial del contracte. 
 
Setè.- En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es 
produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la recepció de la documentació 
expressada en l’apartat anterior. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari 
s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la 
recepció del requeriment. 
 
 
Vuitè.-  Autoritzar i disposar: 
 

 A favor d´ABD Associació Benestar i Desenvolupament  l´import de 5.424.150,81   
€,  iva exempt. 

 

 A favor de Gesex Atenció Domiciliària SL   l’import de 3.193.304,97 €, iva inclòs. 
 

 
Novè.- Per l´efectivitat de l´acord aprovar els següents documents comptables: 
 
Relació D núm. 388 per import de 2.154.376,58 euros 
Relació DFUT  núm. 386 per import de 5.744.970,52  euros 
Relació ADFUT  núm. 390 per import de 718.108,68  euros 
Relació A- núm. 372 per import de 2.121.317,46 euros 
Relació A- núm. 374 per import de 816.606,52 euros 
Relació AFUT- núm. 381  per import de 4.242.634,92 euros 
Relació AFUT- núm. 383 per import de 196.995,68 euros. 
 
 
Desè.-  D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del present 
contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient a les partides  dels pressupostos 
municipals que s’aprovin per als exercicis 2023 a 2025, a fi de poder atendre les despeses 
que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats. 
 
Onzè.-  Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.” 
 

 
 
 

 
 

Intervenció de la Sra. Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social, Promoció 
de la Salut, Òrgans i Processos Participatius: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3287.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3503.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3287.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3503.0
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Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3542.0 

 
Intervenció de la Sra. Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social, Promoció 
de la Salut, Òrgans i Processos Participatius: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3707.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3758.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3804.0 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

de Junts per Mataró (2). 

Vots en contra: Cap  

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

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans (2).    

 
 
 
 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 
Servei d’Urbanisme i Patrimoni 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 12 i 13 per 

venir referits a temàtiques coincidents.  

 

Intervenció del Sr. Alcalde:  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3813.0 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3542.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3707.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3758.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3804.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3813.0
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12 - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

SEGONA DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ SECTOR VALLVERIC. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3816.0&endsAt=4380.0 

 

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

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 8 d’abril de 2021, va aprovar inicialment la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació sector Vallveric, redactada pel servei tècnic municipal. 
 
El projecte ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant publicació 
al BOPB de 20 d’abril de 2021, a El Periódico de 15 d’abril de 2021, i al tauler d’anuncis de 
la web municipal.   
 
Han estat notificades individualment les persones propietàries afectades per l’actuació, i en 
el cas de les notificacions infructuoses han estat notificades mitjançant publicació al BOE de 
25 de juny de 2021. 
 
El 14 d’abril de 2021, han estat sol·licitats els informes sectorials per a la tramitació del 
planejament urbanístic, al Departament de Territori i Sostenibilitat, en l’àmbit d’aigües i 
transports terrestres i carreteres, els quals han informat: 

 

 El 20 d’octubre de 2021, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat presenta 
informe favorable. 

 El 7 de novembre de 2021, l’Agència Catalana de l’Aigua presenta informe favorable. 
 
 
En tràmit d’informació pública s’han presentat les al·legacions següents: 
 
1. Francisco Juárez Rosselló, el 19 de maig de 2021 

 
Al·legacions: S’oposa a la tramitació del nou planejament del sector Vallveric, la majoria de 
persones propietàries van adquirir els immobles lliures de càrregues, ara al cap de 13 anys 
de la Sentència del TSJC 353/2008 de 2 de maig, que estima la qüestió d’il·legalitat 
plantejada contra la Modificació puntual del Pla general i el Pla parcial del sector Vallveric, 
l’Ajuntament pretén carregar els costos de la finalització de la urbanització als nous 
propietaris, quan els hauria de reclama als antics promotors que havent retornat les quotes 
improcedents, segons resolució judicial, han fet doble negoci. 
 
Resposta: Com aclariment previ, la Sentència del JCA 13 de 04.10.2007 que anul·la 
l’Operació jurídica complementària, va esdevenir ferma per Sentència del TSJC de 
04.05.2011 dictada en recurs d’apel·lació, l’Ajuntament en compliment  de la mateixa va 
aprovar el Projecte de reparcel·lació econòmica l’any 2012, que també va ser objecte de 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3816.0&endsAt=4380.0
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recurs i anul·lació en Sentència del TSJC de 22.02.2017, per tant no hi hagut inactivitat 
municipal durant els 13 anys indicats.  
 
La modificació proposada té com objecte restaurar el planejament en la part anul·lada per la 
referida Sentència 353/2008 i reduir les càrregues d’urbanització no executades, a fi 
d’obtenir l’equilibri entre beneficis i càrregues entre tots els propietaris del sector, tal i com 
obliguen les sentències recaigudes en relació als diferents instruments de planejament i 
gestió urbanística. Com a instrument de planejament urbanístic no efectua cap liquidació a 
les persones propietàries, a qui correspongui pagar les diferències de liquidacions o l’import 
total en cas d’haver-se efectuat una devolució dels imports pagats, és una qüestió a resoldre 
en la tramitació del projecte de reparcel·lació. 
 
S’escau desestimar l’al·legació en referir-se a qüestions que no formen part del contingut de 
la modificació puntual del Pla general, sinó que corresponen a una fase posterior d’execució 
del planejament. 
 
2. Sants Habitatges, SL, el 19 de maig de 2021 

 
Al·legacions:Presenta un únic escrit referit a la Modificació puntual segona del Pla general 
(M2PG) i a la Modificació puntual del Pla parcial (MPP), en que sol·licita: 
 
a) Que es tingui en compte en les modificacions i en el seu desenvolupament posterior tots 

els antecedents judicials, recomanacions, opinions i raonament, en especial dels pèrits 
insaculats pels jutjats en els procediments judicials relacionats com antecedents. 
Acompanya com a document 3 el dictamen pericial emès en execució de sentència en 
recurs 9/2005 del JCA núm. 13 de Barcelona. 

 
b) La parcel·la 23 manté la qualificació tipus 4c3 residencial bifamiliar de la Modificació 

puntual del Pla general del juny de 2003 (en endavant MPG 2003), i no l’original 4d5 que 
tenia la parcel·la. No estableix les compensacions econòmiques per les diferències 
d’adjudicació, per pèrdua d’edificabilitat sense increment d’habitatges, per la qual cosa 
no hi ha repartiment equitatiu. 

 
Cal que es tingui en compte que les diferències d’adjudicació s’ha de valorar pel mètode 
residual d’acord amb l’article 37.3 de la LS, i que la parcel·la 23 creada registralment pel 
Pla parcial i el Projecte de reparcel·lació tenia la qualificació 4d5 i l’edificabilitat de 
852,27 m2 de sostre, bifamiliar residencial, segons dades prèvies al benefici zonal d’un 
increment de densitat de 84 habitatges efectuat per la Modificació puntual de l’any 2003. 

 
c) També ha de contemplar les compensació necessàries provocades per la deficient 

actuació administrativa que ha fet inoperativa la finca durant quasi 20 anys. 
 

d) No està justificada la imputació de noves despeses, ni de necessitat social pels veïns i 
propietaris del sector. La Mod. PG de 2003 d’increment d’habitatges ja va contemplar 
obres d’urbanització complementàries, executades. Les noves obres haurien de ser 
assumides en la seva totalitat per l’Ajuntament. 

 
e) La memòria valora la nova càrrega però no el benefici. 
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f) Sol·licita justificació de les obres prèvies executades; de les noves càrregues, i de la 
valoració dels aprofitaments de la plusvàlua generada. 

 
Resposta: L’escrit únic d’al·legacions per la M2PG i MPP, no diferència les dirigides a 
cadascuna d’aquestes figures, pel que entenem que on diu Modificació puntual SEGONA del 
Pla Parcial de Vallveric, també es refereix a la del Pla general i es contesten per igual. 
 
A l’al·legació del punt a), resulta que la proposta de modificació té per finalitat complir la 
Sentència del TSJC 353/2008 de 2 de maig, que va anul·lar diversos articles de la normativa 
de la MPG i el PP de 2003. La resta de sentències amb les seves consideracions i peritatges 
judicials fan referència a les valoracions i justa distribució de beneficis i càrregues entre les 
persones propietàries, relatives a l’operació jurídica complementària i al projecte de 
reparcel·lació econòmica, que caldrà tenir present en el projecte de reparcel·lació que 
s’aprovi.  
 
A l’al·legació del punt b), resulta que la M2PG no té per objecte modificar les claus de les 
parcel·les, no se’n modifica cap, i les establertes en la MPG i el MPP de 2003 no van ser 
objecte d’anul·lació en la Sentència del TSJC 353/2008 de 2 de maig, que es dona 
compliment. 
 
Per altra banda, el canvi de clau en el seu moment va ser perquè els habitatges unifamiliars i 
bifamiliars, resultaven d’una mida mitjana igual o superior a 440 m² sostre, i els habitatge 
plurifamiliar, vivendes de mida mitjana de 190 m² sostre, excessivament grans pel mercat 
immobiliari de la zona. Amb les noves claus, la mida mitjana dels habitatges bifamiliars (clau 
4c3) va passar a 272 m², les parcel·les de 3 habitatges (clau 4d5) a 254 m² i els habitatges 
plurifamiliars (clau 3b15) a 100 m². 
 
L’assignació d’aquestes claus per les modificacions del MPG i MPP de 2003, no van ser 
objecte d’impugnació per cap dels propietaris del sector. Els recursos contenciosos 
administratius es van interposar contra l’operació jurídica complementària i el projecte de 
reparcel·lació econòmica, i l’anul·lació que va derivar de la Normativa de la MPG i MPP de 
2003 sols va afectar al principi de justa distribució de beneficies i càrregues, en quant era 
contrari a aquest principi que les parcel·les amb augment de densitat d’habitatges 
assumissin una major càrrega urbanística per a nous sistemes generals. 
 
Per tant, aquesta al·legació a la M2PG i M2PP, no persegueix  un canvi de clau urbanística 
que seria de la seva competència en quant es tracta de planejament urbanístic, sinó que 
s’estableixin les compensacions econòmiques per diferències d’adjudicació que corresponen 
a la fase d’execució, quan s’aprovi el projecte de reparcel·lació, d’acord amb l’article 124 i 
126  del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
 
A l’al·legació del punt c) que la M2PG contempli indemnitzacions per la deficient tramitació 
que ha fet inoperativa la finca durant 20 anys, resulta que el sector està molt consolidat, les 
parcel·les industrials estan totes edificades i les parcel·les residencials en la seva majoria, 
per tant en absolut ha estat inoperativa la parcel·la durant 20 anys, a més que tampoc 
s’escau en fase de planejament urbanístic. 

A l’al·legació del punt d) precisament la proposta és de treure càrregues al sector; de les 
obres previstes de connexió del sector, s’exclouen les obres del pont i la canalització de la 
Riera de Valldeix, i les del nus de connexió amb el Camí dels Contrabandistes, i s’opta per 
mantenir el vial de connexió pel marge esquerra de la Riera, ja previst en el projecte 
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d’urbanització aprovat definitivament per decret d’alcaldia 1238/2012 de 17 de febrer. 
L’execució de l’obra fora del sector de connexió fins el c. Foneria anirà a càrrec de 
l’administració.  
 
Contràriament a l’al·legació formulada no s’imputen noves despeses al sector, sinó que es 
redueixen, i les obres d’urbanització previstes fora del sector de connexió fins el c. Foneria 
van a càrrec de l’administració. 
A les al·legacions dels punts e) i f) tal com es justifica a l’apartat anterior no hi ha cap nova 
càrrega i se’n suprimeixen, per tant el benefici del sector és obvi. 
 
S’escau desestimar les al·legacions pels motius exposats. 
 
El servei tècnic municipal, redactor del document, en relació a l’aprovat inicialment ha 
introduït els canvis següents: 
 
1. S’ha adoptat com a punt de partida per aquesta MPG-109 els estàndards de sòl públic 

pel sector Vallveric establerts en el planejament parcial PP-24 a.I, aprovat, urbanitzat i 
edificat en la major part, i a partir dels quals s’han anat absorbint els ajustos de sòl per 
sistemes que es descriuen en aquest document a l’apartat 1.6.3 de la Proposta 
d’Ordenació. El resultat d’aquests reajustaments de Sistemes determinen els estàndards 
de la Proposta de Modificació MPG-109:  

 
RESERVES DE SÒL PÚBLIC: Viari: el necessari %  
Espais lliures: 21,82 %  
Equipaments: 4,64 %  
 
SÒL PÚBLIC mínim: 58,09 %  
SOL D’APROFITAMENT PRIVAT: Indústria / terciari: 19,37 %  
Residencial: 22,54 %  
 
SOL PRIVAT màxim: 41,91 %  

 
2. S’ha introduït la prescripció del informe de Carreteres a l’aprovació inicial, qualificant de 

Sistema Viari el sòl de domini públic de Carreteres, a l’ordenació de l’extrem est del 
sector en l’enllaç de la rotonda de la carretera de Llavaneres amb la autopista C-32, amb 
el resultat concloent de que la nova ordenació redueix en 540,47 m2 el sòl destinat a 
Sistema d’Equipament públic, quedant justificada aquesta pèrdua en el apartat 1.6.4 de 
la Proposta d’Ordenació.  

 
Els canvis introduït no tenen la consideració de substancials d’acord amb l’article 112.2 del 
Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
 
Vist l’informe jurídic; els articles 79, 96, 124.1 i 126.1.e) 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: 
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Primer.-   Aprovar provisionalment la Modificació puntual segona del Pla general d’ordenació 
sector Vallveric, redactada pel servei tècnic municipal, amb les esmenes introduïdes d’ofici i 
arran dels informes sectorials. 

 
Segon.- Resoldre les al·legacions presentades per Francisco Juárez Rosselló i Sants 
Habitatges, SL, que es desestimen d’acord amb la part expositiva d’aquest acord. 
  
Tercer.-  Trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
per a la seva aprovació definitiva, el document tècnic i 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, 
i al Servei de Llicències d’Obres i Activitats, als efectes escaients.” 
 

 
 
 

 

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de 
Ciutat i Comerç: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3847.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4084.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4187.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4247.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

de Junts per Mataró (2).   

Vots en contra: Cap  

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

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans (2).    

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3847.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4084.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4187.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4247.0
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13 - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

SEGONA DEL PLA PARCIAL VALLVERIC. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3816.0&endsAt=3816.0 

 

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

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
“La Junta de Govern Local, en sessió de 6 d’abril de 2021, va aprovar inicialment la 
Modificació puntual segona del Pla parcial Vallveric, redactada pel servei tècnic municipal. 
 
El projecte ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant publicació 
al BOPB de 20 d’abril de 2021, a El Periódico de 15 d’abril de 2021, i al tauler d’anuncis de 
la web municipal.   
 
Han estat notificades individualment les persones propietàries afectades per l’actuació, i en 
el cas de les notificacions infructuoses han estat notificades mitjançant publicació al BOE de 
25 de juny de 2021. 
 
El 14 d’abril de 2021, han estat sol·licitats els informes sectorials per a la tramitació del 
planejament urbanístic, al Departament de Territori i Sostenibilitat, en l’àmbit d’aigües i 
transports terrestres i carreteres, els quals han informat: 

 
- El 20 d’octubre de 2021, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat presenta 

informe favorable. 
- El 7 de novembre de 2021, l’Agència Catalana de l’Aigua presenta informe favorable. 

 
 
En tràmit d’informació pública s’han presentat les al·legacions següents: 
 

1. Francisco Juárez Rosselló, el 19 de maig de 2021 
 

Al·legacions: S’oposa a la tramitació del nou planejament del sector Vallveric, la majoria de 
persones propietàries van adquirir els immobles lliures de càrregues, ara al cap de 13 anys 
de la Sentència del TSJC 353/2008 de 2 de maig, que estima la qüestió d’il·legalitat 
plantejada contra la Modificació puntual del Pla general i el Pla parcial del sector Vallveric, 
l’Ajuntament pretén carregar els costos de la finalització de la urbanització als nous 
propietaris, quan els hauria de reclama als antics promotors que havent retornat les quotes 
improcedents, segons resolució judicial, han fet doble negoci. 
 
Resposta: Com aclariment previ, la Sentència del JCA 13 de 04.10.2007 que anul·la 
l’Operació jurídica complementària, va esdevenir ferma per Sentència del TSJC de 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3816.0&endsAt=3816.0
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04.05.2011 dictada en recurs d’apel·lació, l’Ajuntament en compliment  de la mateixa va 
aprovar el Projecte de reparcel·lació econòmica l’any 2012, que també va ser objecte de 
recurs i anul·lació en Sentència del TSJC de 22.02.2017, per tant no hi hagut inactivitat 
municipal durant els 13 anys indicats.  
 
La modificació proposada té com objecte restaurar el planejament en la part anul·lada per la 
referida Sentència 353/2008 i reduir les càrregues d’urbanització no executades, a fi 
d’obtenir l’equilibri entre beneficis i càrregues entre tots els propietaris del sector, tal i com 
obliguen les sentències recaigudes en relació als diferents instruments de planejament i 
gestió urbanística. Com a instrument de planejament urbanístic no efectua cap liquidació a 
les persones propietàries; a qui correspongui pagar les diferències de liquidacions o l’import 
total en cas d’haver-se efectuat una devolució dels imports pagats, és una qüestió a resoldre 
en la tramitació del projecte de reparcel·lació. 
 
S’escau desestimar l’al·legació en referir-se a qüestions que no formen part del contingut de 
la modificació puntual del Pla parcial, sinó que corresponen a una fase posterior d’execució 
del planejament. 
 

2.  Sants Habitatges, SL, el 19 de maig de 2021 
 

Al·legacions:Presenta un únic escrit referit a la Modificació puntual segona del Pla general 
(M2PG) i a la Modificació puntual segona del Pla parcial (M2PP), en que sol·licita: 
 

a) Que es tingui en compte en les modificacions i en el seu desenvolupament 
posterior tots els antecedents judicials, recomanacions, opinions i raonament, en 
especial dels pèrits insaculats pels jutjats en els procediments judicials relacionats 
com antecedents. Acompanya com a document 3 el dictamen pericial emès en 
execució de sentència en recurs 9/2005 del JCA núm. 13 de Barcelona. 
 

b) La parcel·la 23 manté la qualificació tipus 4c3 residencial bifamiliar de la Modificació 
puntual del Pla general del juny de 2003 (en endavant MPG 2003), i no l’original 4d5 
que tenia la parcel·la. No estableix les compensacions econòmiques per les 
diferències d’adjudicació, per pèrdua d’edificabilitat sense increment d’habitatges, per 
la qual cosa no hi ha repartiment equitatiu. 
 

Cal que es tingui en compte que les diferències d’adjudicació s’ha de valorar pel mètode 
residual d’acord amb l’article 37.3 de la LS, i que la parcel·la 23 creada registralment pel Pla 
parcial i el Projecte de reparcel·lació tenia la qualificació 4d5 i l’edificabilitat de 852,27 m2 de 
sostre, bifamiliar residencial, segons dades prèvies al benefici zonal d’un increment de 
densitat de 84 habitatges efectuat per la Modificació puntual de l’any 2003. 

 
c) També ha de contemplar les compensació necessàries provocades per la deficient 
actuació administrativa que ha fet inoperativa la finca durant quasi 20 anys. 

 
d) No està justificada la imputació de noves despeses, ni de necessitat social pels 
veïns i propietaris del sector. La Mod. PG de 2003 d’increment d’habitatges ja va 
contemplar obres d’urbanització complementàries, executades. Les noves obres 
haurien de ser assumides en la seva totalitat per l’Ajuntament. 

 
e) La memòria valora la nova càrrega però no el benefici. 
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f) Sol·licita justificació de les obres prèvies executades; de les noves càrregues, i de la 
valoració dels aprofitaments de la plusvàlua generada. 

 
Resposta: L’escrit únic d’al·legacions per la M2PG i MPP, no diferència les dirigides a 
cadascuna d’aquestes figures, pel que entenem que on diu Modificació puntual SEGONA del 
Pla Parcial de Vallveric, també es refereix a la del Pla general i es contesten per igual. 
 
A l’al·legació del punt a), resulta que la proposta de modificació té per finalitat complir la 
Sentència del TSJC 353/2008 de 2 de maig, que va anul·lar diversos articles de la normativa 
de la MPG i el PP de 2003. La resta de sentències amb les seves consideracions i peritatges 
judicials fan referència a les valoracions i justa distribució de beneficis i càrregues entre les 
persones propietàries, relatives a l’operació jurídica complementària i al projecte de 
reparcel·lació econòmica, que caldrà tenir present en el projecte de reparcel·lació que 
s’aprovi.  
 
A l’al·legació del punt b), resulta que la M2PG no té per objecte modificar les claus de les 
parcel·les, no se’n modifica cap, i les establertes en la MPG i el MPP de 2003 no van ser 
objecte d’anul·lació en la Sentència del TSJC 353/2008 de 2 de maig, que es dona 
compliment. 
 
Per altra banda, el canvi de clau en el seu moment va ser perquè els habitatges unifamiliars i 
bifamiliars, resultaven d’una mida mitjana igual o superior a 440 m² sostre, i els habitatge 
plurifamiliar, vivendes de mida mitjana de 190 m² sostre, excessivament grans pel mercat 
immobiliari de la zona. Amb les noves claus, la mida mitjana dels habitatges bifamiliars (clau 
4c3) va passar a 272 m², les parcel·les de 3 habitatges (clau 4d5) a 254 m² i els habitatges 
plurifamiliars (clau 3b15) a 100 m². 
 
L’assignació d’aquestes claus per les modificacions del MPG i MPP de 2003, no van ser 
objecte d’impugnació per cap dels propietaris del sector. Els recursos contenciosos 
administratius es van interposar contra l’operació jurídica complementària i el projecte de 
reparcel·lació econòmica, i l’anul·lació que va derivar de la Normativa de la MPG i MPP de 
2003 sols va afectar al principi de justa distribució de beneficies i càrregues, en quant era 
contrari a aquest principi que les parcel·les amb augment de densitat d’habitatges 
assumissin una major càrrega urbanística per a nous sistemes generals. 
 
Per tant, aquesta al·legació a la M2PG i M2PP, no persegueix  un canvi de clau urbanística 
que seria de la seva competència en quant es tracta de planejament urbanístic, sinó que 
s’estableixin les compensacions econòmiques per diferències d’adjudicació que corresponen 
a la fase d’execució, quan s’aprovi el projecte de reparcel·lació, d’acord amb l’article 124 i 
126  del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
 
A l’al·legació del punt c) que la M2PG contempli indemnitzacions per la deficient tramitació 
que ha fet inoperativa la finca durant 20 anys, resulta que el sector està molt consolidat, les 
parcel·les industrials estan totes edificades i les parcel·les residencials en la seva majoria, 
per tant en absolut ha estat inoperativa la parcel·la durant 20 anys, a més que tampoc 
s’escau en fase de planejament urbanístic. 

A l’al·legació del punt d) precisament la proposta és de treure càrregues al sector; de les 
obres previstes de connexió del sector, s’exclouen les obres del pont i la canalització de la 
Riera de Valldeix, i les del nus de connexió amb el Camí dels Contrabandistes, i s’opta per 
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mantenir el vial de connexió pel marge esquerra de la Riera, ja previst en el projecte 
d’urbanització aprovat definitivament per decret d’alcaldia 1238/2012 de 17 de febrer. 
L’execució de l’obra fora del sector de connexió fins el c. Foneria anirà a càrrec de 
l’administració.  
 
Contràriament a l’al·legació formulada no s’imputen noves despeses al sector, sinó que es 
redueixen, i les obres d’urbanització previstes fora del sector de connexió fins el c. Foneria 
van a càrrec de l’administració. 
 
A les al·legacions dels punts e) i f) tal com es justifica a l’apartat anterior no hi ha cap nova 
càrrega i se’n suprimeixen, per tant el benefici del sector és obvi. 
 
S’escau desestimar les al·legacions pels motius exposats. 
 
El servei tècnic municipal, redactor del document, en relació a l’aprovat inicialment ha 
introduït  la prescripció de l’informe de Carreteres, i ha recollit de la Modificació puntual 
segona del sector Vallveric, que es tramita simultàniament, la qualificació de Sistema Viari 
del sòl de domini públic de Carreteres, a l’ordenació de l’extrem est del sector en l’enllaç de 
la rotonda de la carretera de Llavaneres amb la autopista C-32. 
 
El canvi introduït en el planejament derivat, no té la consideració de substancial 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; els articles 96, 124.1 i 126.1.e) 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 la Modificació puntual segona del Pla parcial Vallveric, 
redactada pel servei tècnic municipal, amb l’esmena introduïda arran dels informes 
sectorials.  

 
Segon.- Resoldre les al·legacions presentades per Francisco Juárez Rosselló i Sants 
Habitatges, SL, que es desestimen d’acord amb la part expositiva d’aquest acord. 
  
Tercer.- Trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
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, 
i al Servei de Llicències d’Obres i Activitats, als efectes escaients.” 

 

 
 
 
 
Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de 
Ciutat i Comerç: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3848.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=3848.0
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Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4084.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4280.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4361.0 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

de Junts per Mataró (2).   

Vots en contra: Cap  

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

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans (2).    

 

 
 

Direcció de Promoció Econòmica 
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç 

 

14 - APROVAR LA PROPOSTA D’ACORD DE DESISTIMENT DEL 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 

ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT 

DE MATARÓ, COM A MUNICIPI AFECTAT PEL PROJECTE 

L’HERÈNCIA DEL MARESME. RUTES TURÍSTIQUES PEL PATRIMONI 

CULTURAL DE LA COMARCA. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4380.0&endsAt=4781.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4084.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4280.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4361.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4380.0&endsAt=4781.0
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La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, presenta la proposta següent: 

 

“1 .- La Direcció General d’Administració Local del Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, per resolució definitiva de 4 de juny de 2019 (Resolució 
PRE/1527/2019, DOGC núm. 7892), va seleccionar com a operació de les entitats locals 
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 
6, el projecte sol•licitat pel Consell Comarcal del Maresme “L’herència del Maresme. Rutes 
turístiques pel patrimoni cultural de la comarca” d’acord amb la seva convocatòria de 2018 
(Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, DOGC de data 3 de setembre de 2018, núm. 
7698) i bases (Ordre PRE/105/2018 de 2 de juliol, DOGC de data 6 de juliol de 2018, núm. 
7658). 

En virtut de la resolució de 4 de juny de 2019, el Consell Comarcal de Maresme resultava 
beneficiari d’un cofinançament FEDER per un import de 1.315.427,43 €, (despesa elegible 
final abans d’IVA de 2.630.854,86 €) per executar l’esmentat projecte. El Consell Comarcal 
del Maresme va acceptar formalment aquest cofinançament mitjançant el decret de 
Presidència 303/19 de 25 de juny, ratificat en la Comissió Permanent del Ple celebrada en 
sessió Ordinària de data 22 d'octubre de 2019. 

 

2.- Per tal de participar en aquest projecte, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en data 5 de 
desembre de 2019 va aprovar la signatura del conveni de col·laboració i delegació de 
competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, com a 
municipi afectat pel projecte “L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni 
cultural de la comarca”, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(programa operatiu FEDER 2014-2020). El conveni, que es va formalitzar en data 17 d’abril 
de 2020, regulava: 

 

• Les obligacions i drets d’ambdues parts pel que fa a les accions i tasques a implementar 
per a l’execució del projecte. 

• La durada  i l’execució de les operacions. 

• La delegació al Consell Comarcal del Maresme de les competències necessàries per dur 
a terme les actuacions següents: 

 

Projectes i estudis: 

-  Contractació de l’estudi de Senyalització de 5 rutes turístiques (llegat iberoromà / 
torres de guaita, defenses i fortificacions / Modernisme / patrimoni indià / indústria 
tèxtil): estratègia, conceptualització de les rutes i definició dels continguts turístics i 
culturals. 

-  Contractació de l’estudi de Senyalització del camí de Sant Jaume: estratègia, 
conceptualització de la ruta i definició dels continguts turístics i culturals. 

 

Instal·lacions i altres actuacions sobre el territori: 
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-  Contractació de la instal·lació de la Senyalització de 5 rutes turístiques (llegat 
iberoromà / torres de guaita, defenses i fortificacions / Modernisme / patrimoni indià / 
indústria tèxtil). 

-  Contractació de la instal·lació de la Senyalització del camí de Sant Jaume. 

 

Obres i actuacions sobre el territori: 

-  Contractació de l’execució de les obres d’Adequació de l'accessibilitat del clos 
arqueològic Torre Llauder a Mataró. 

 

• I l’assumpció tant de les despeses del projecte —tret de les despeses generals 
elegibles— com les despeses de gestió del Consell Comarcal del Maresme,  que 
l’ajuntament de Mataró havia d’assumir: 

 

 PARTIDES DESPESA  ANUALITAT 
2020 

ANUALITAT 
2021 

INVERSIÓ 420200/336110/76500 Aportació Consell 
Comarcal FEDER 
Rutes turístiques 

176.821,16 € 28.218,27 € 

CORRENT 420200/336110/46500 Aportació Consell 
Comarcal FEDER 
Rutes turístiques 
pel patrimoni 
cultural de la 
comarca 

65.392,90 € 43.595,27 € 

TOTAL 242.214,06 € 71.813,54 € 
 

3.- En data 3 de desembre de 2021, el Consell Comarcal del Maresme, ha notificat a 
l’ajuntament de Mataró l’acord del Ple celebrat en sessió extraordinària i urgent de data 30 
de novembre de 2021, pel qual s’aprova la renúncia al cofinançament FEDER per a 
l’operació L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, 
per la manca de viabilitat temporal d’execució de dos projectes i l’absència de garantia de 
participació de la totalitat dels ajuntaments afectats, i proposa la resolució dels convenis 
signats amb els ajuntaments afectats. 

 

4.- Per decret 11862/2021, de 21 de desembre, de la regidora delegada d’Urbanisme, 
Promoció de Ciutat i Comerç, es van aprovar els documents comptables inversos per tal de 
cancel·lar els compromisos de l’exercici 2021, a favor del Consell Comarcal del Maresme, 
AD/ número 12021000133945 per import de 43.595,27€ en la partida 
420200/336110/46500 del pressupost 2021 i AD/ número 12021000133947 per import de 
28.218,27€ en la partida 420200/33611J/76500 del pressupost 2021. 

 
Així mateix el decret va aprovar la cancel·lació de les obligacions de l’exercici 2020 a favor 
del Consell Comarcal del Maresme, OSUB número 12020000139458 per import de 
65.392,90€ en la partida 420200/336110/46500 i OSUB número 12020000139546 per import 
de 176.821,16€ en la partida 420200/33611J/76500. 
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Vist l’informe jurídic i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual 
es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el 
registre corresponent, proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents 
ACORDS: 

Primer.- Aprovar la resolució de mutu acord del conveni de col·laboració i delegació de 
competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, com a 
municipi afectat pel projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural 
de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa 
operatiu FEDER 2014-2020), aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 5 de desembre de 
2019, i formalitzat el dia 17 d’abril de 2020. 

Segon.-  Revocar la delegació al Consell Comarcal del Maresme de les competències per 
dur a terme les actuacions següents: 

Projectes i estudis: 

 -  Contractació de l’estudi de Senyalització de 5 rutes turístiques (llegat iberoromà / torres 
de guaita, defenses i fortificacions / Modernisme / patrimoni indià / indústria tèxtil): 
estratègia, conceptualització de les rutes i definició dels continguts turístics i culturals. 

-  Contractació de l’estudi de Senyalització del camí de Sant Jaume: estratègia, 
conceptualització de la ruta i definició dels continguts turístics i culturals. 

Instal·lacions i altres actuacions sobre el territori: 

-  Contractació de la instal·lació de la Senyalització de 5 rutes turístiques (llegat 
iberoromà / torres de guaita, defenses i fortificacions / Modernisme / patrimoni indià / 
indústria tèxtil). 

-  Contractació de la instal·lació de la Senyalització del camí de Sant Jaume. 

Obres i actuacions sobre el territori: 

-  Contractació de l’execució de les obres d’Adequació de l'accessibilitat del clos 
arqueològic Torre Llauder a Mataró. 

Tercer.- Designar la Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, Promoció 
de Ciutat i Comerç, com a representant de l’Ajuntament de Mataró, per a la formalització de 
la resolució de mutu acord del conveni de col·laboració i delegació de competències entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, com a municipi afectat pel projecte 
L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar 
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020). 

Quart.-  Ratificar el decret 11862/2021, de 21 de desembre, de la regidora delegada 
d’Urbanisme, Promoció de Ciutat i Comerç, pel qual es van aprovar els documents 
comptables inversos per tal de cancel·lar els compromisos de l’exercici 2021, a favor del 
Consell Comarcal del Maresme, AD/ número 12021000133945 per import de 43.595,27€ en 
la partida 420200/336110/46500 del pressupost 2021 i AD/ número 12021000133947 per 
import de 28.218,27€ en la partida 420200/33611J/76500 del pressupost 2021; així com la 
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cancel·lació de les obligacions de l’exercici 2020 a favor del Consell Comarcal del Maresme, 
OSUB número 12020000139458 per import de 65.392,90€ en la partida 
420200/336110/46500 i OSUB número 12020000139546 per import de 176.821,16€ en la 
partida 420200/33611J/76500. 

Cinquè.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme.” 

 
 
 

 

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de 
Ciutat i Comerç: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4400.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4663.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4716.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4763.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
 

15 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES 

PER PROMOURE MESURES PER AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ DE 

LES PERSONES AMB TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA A LES 

ACTIVITATS DE LA CIUTAT. 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4400.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4663.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4716.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4763.0
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El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4781.0&endsAt=5454.0 

 

La senyora Rosa Guanyabens i Casarramona, regidora del grup municipal d’ERC-MES, 

presenta la proposta de resolució següent: 

 
“Els trastorns de l’espectre autista (TEA) són alteracions del neuro- desenvolupament que es 
caracteritzen per una afectació en la capacitat de comunicació i interacció social, la 
presència d’un patró de conductes repetitives (interessos restringits, estereotípies, etc.), 
rigidesa de pensament i una desregulació del perfil sensorial (la manera com processen la 
informació que capten amb els sentits).  
 
El TEA es un trastorn complex i heterogeni que roman al llarg de tota la vida de l’individu 
amb diferents graus d’afectació i adaptació funcional, segons el cas i el moment evolutiu. Per 
tant, afecta de diverses maneres la vida de l'infant, l'adolescent i l'adult. També poden 
canviar significativament en funció del nivell de llenguatge, la capacitat cognitiva, la 
presència d’altres condicions psiquiàtriques o mèdiques, i la influència de l’entorn familiar, 
educatiu i social de la persona.  
 
Actualment al DSM-5, els diferents trastorns de l’espectre autista (trastorns autistes, trastorn 
d’Asperger, trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat, entre d’altres) queden 
englobats en una única nomenclatura de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Part del 
diagnòstic inclou graus de severitat (en 3 graus) pels símptomes de la comunicació social i 
dels comportaments restringits i repetitius.  
 
El TEA pot estar associat a qualsevol nivell de capacitat intel·lectual i d’aprenentatge. 
Oscil·la entre problemes molt subtils de comprensió o de limitació de la funció social i 
discapacitats molt greus. En alguns dels casos es fa un diagnòstic associat a la discapacitat 
intel·lectual, que pot ser des de lleu fins a profunda.  
 

A vegades les persones amb TEA poden tenir habilitats especials i destacar profundament 
en àrees artístiques i/o de coneixement. També poden mostrar alteracions del 
comportament, desregulació emocional, peculiaritats en la ingesta alimentària, alteracions 
del son i conductes autolesives quan no hi ha un context psicoeducatiu comprensiu o bé els 
seus nivells d’estrès són elevats.  
 
Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), els trastorns de l'espectre autista 
afecten un de cada 160 infants arreu del món.  
 
No comptem amb dades del nombre de persones amb trastorn de l’espectre autista a la 
nostra ciutat però sí que un estudi recent a Catalunya (2017) estima que hi ha més d’1 de 
cada 100 nens amb TEA diagnosticats. És més comú en nois que en noies (ràtio 4,5:1) i 
també a mesura que augmenta l’edat dels nens. Des de 2009 s’ha vist un augment de nous 
casos diagnosticats cada any. La prevalença d’aquest trastorn a la nostra comarca encara 
era més elevada (d’un 1’38%) segons el mateix estudi i per tant es necessita una planificació 
i una avaluació de les necessitats assistencials dels sistemes de salut.  
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4781.0&endsAt=5454.0
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La proposta que presentem avui va dirigida principalment a intentar regular al màxim els 
elements que poden afectar la gran sensibilitat en la percepció sensitiva que tenen moltes 
d’aquestes persones i que els impedeix gaudir d’activitats lúdiques i també de l’accés a 
segons quins espais.  
 
No és exclusiva per a persones amb TEA sinó que també és extensiva a totes aquelles que 
pateixen hipersensibilitat sensorial. 
 
Moltes de les activitat de cultura popular van acompanyades de pirotècnia i molta llum. Si bé 
a la majoria dels nens i nenes els agrada molt, hi ha una part important també de nens i 
nenes que es queden a casa aterrits pel so i que poden ser a les desfilades fins que 
apareixen els elements de foc moment en el qual han de fugir molt espantats.  
 
En cap cas pensem que s’hagin d’eliminar els elements de pirotècnia però sí que es pot 
començar a pensar en fer activitats alternatives on es pugui gaudir de la socialització i l’oci 
sense sorolls forts i sense ensurts.  
 
La regulació del soroll als carrers és un tema que caldrà posar damunt la taula per a millorar 
el descans de totes les persones que vivim a Mataró. Abaixar els sons dels megàfons i la 
lluminositat en algunes franges horàries ja s’estan fent en algunes ciutats del nostre entorn i 
amb la col·laboració de cadenes de supermercats i cinemes, entre d’altres.  
 
Mataró ja va encetar aquesta línia de treball amb l’aprovació de la proposta del Grup 
Municipal de Ciutadans de la fira.  
 
Creiem que hem d’anar molt més enllà com a ciutat cuidadora i capital del Maresme. És per 
això que proposem l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- El govern de la ciutat iniciarà un estudi per fer que les festes de la ciutat 
contemplin un espai inclusiu per a les persones que, per motius diversos, s’espanten o els hi 
molesta el so i la llum intensa. Traslladarà a les entitats culturals i associacions de la ciutat la 
proposta. Hi ha exemples en adaptacions de la cavalcada de Reis, les rues de carnestoltes i 
castells de focs.  
 
SEGON.- Es tindrà en compte en la programació cultural que es faci des de l’Ajuntament fer 
sessions culturals periòdiques on es tingui en compte la inclusió de les persones amb 
trastorn autista i s’incentivarà que es faci també en els cinemes privats. Hi ha exemples a 
diverses ciutats de Catalunya on per garantir el confort de les persones amb autisme, 
mantenen una sala encesa amb llum ambient, la pel·lícula es projecta amb el so més baix 
del que és habitual i no hi ha anuncis. Al mateix temps, hi ha pictogrames arreu per facilitar 
la comprensió de l'espai i s'habilita una sala amb activitats alternatives per als infants que 
desitgin abandonar la projecció per qualsevol motiu.  
 
TERCER. - El govern de la ciutat incentivarà i donarà suport a aquells supermercats i centres 
comercials que implementin una franja horària adaptada a persones amb autisme. Hi ha 
exemples a la cadena de supermercats Bon Preu, que cada dissabte de 15:00 a 17:00 hores 
abaixa la intensitat de la llum en el què en diuen Hores tranquil·les o els supermercats 
Carrefour on tots els dissabtes de 15:00 a 16:00 hores es redueix la intensitat lumínica i 
sonora per facilitar la compra a les famílies amb membres autistes (hora silenciosa)  
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QUART. - Tots els acords es comunicaran al conjunt de la població i de manera concreta a 
les entitats que treballin o atenguin persones amb aquests tipus de trastorns.”  
 

 

 

Intervenció de la Sra. Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4801.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5135.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5169.0 

 
Intervenció de la Sra. Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social, Promoció 
de la Salut, Òrgans i Processos Participatius: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5236.0 

 
Intervenció de la Sra. Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5370.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5405.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5442.0 

 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

16 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE JUNTS PER MATARÓ DE CREACIÓ D´UN COMITÈ 

D´OBRES I MOBILITAT, I LA REDACCIÓ D´UN PROTOCOL DE 

TRAMITACIÓ DE PROJECTES I SEGUIMENT D´OBRES.  

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=4801.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5135.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5169.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5236.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5370.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5405.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5442.0
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El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5454.0&endsAt=6437.0 

 

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

proposta de resolució següent: 

 
“El nostre grup municipal, Junts per Mataró, creu en una ciutat viva, en constant evolució i 
transformació, que requereix de nous serveis i infraestructures. El trànsit, la pol·lució, el dia a 
dia de la ciutadania, el turisme, etcètera, provoquen un desgast continuat que fa necessari 
intervenir-hi. A més, la voluntat de garantir a les persones una qualitat de vida, la millora 
social i urbana als barris, el foment d’un desenvolupament sostenible i l’avenç cap a una 
ciutat autosuficient i ben connectada, fa necessari treballar envers un manteniment continuat 
de l'espai públic.  
 
Tots en som conscients que, malgrat voler garantir una millora contínua en l'àmbit dels 
serveis urbans, els equipaments, els espais verds i vials, les infraestructures, etcètera, les 
obres generen impactes importants en l'entorn més proper: provoquen molèsties a la 
ciutadania i els comerciants, dificulten la mobilitat, poden interrompre puntualment el 
subministrament de serveis bàsics i tenen conseqüències mediambientals.  
 
Per minimitzar aquests impactes —tant en la fase de planificació com durant la implantació i 
l'execució d'un projecte—, aconseguir una coordinació entre tots els agents que intervenen 
en una obra, així com que hi hagi una harmonia a la ciutat i les diferents actuacions quedin 
integrades i acabin formant un tot i s’evitin molèsties innecessàries, des de Junts per 
Mataró estem presentant una sèrie de propostes de resolució en els diferents Plens 
Municipals.  
 
Aquestes, tenen com a fil conductor permetre dur a terme qualsevol tipus d'actuació a la via 
pública sense que la ciutat s’aturi i minimitzant-ne els efectes negatius, especialment els que 
incideixen en el dia a dia de la població. A la vegada, vetllar per garantir la qualitat de la 
inversió municipal i donar la màxima coherència als diversos projectes dins la globalitat de la 
ciutat. La implementació d'aquestes propostes han de servir per garantir, en la mesura del 
possible, una situació de normalitat a la ciutat mentre es duen a terme unes intervencions 
que busquen beneficiar la ciutadania, que per al consistori municipal, entenem, tindria que 
ser el centre de les seves decisions i actuacions. Recordar: la demanda de redacció d’una 
ordenança del paisatge urbà; treballar per tenir un manual de qualitat de les obres; establir 
un índex de satisfacció envers la qualitat de l’espai públic. I per últim, ajudar a 
l’especialització i la digitalització dels departaments implicats. Però, falta disposar de l’eina 
executiva per poder desenvolupar aquest procés de millora que Mataró es mereix.  
 
Com podem garantir la normalitat a la ciutat? Hem de disposar d’un model de gestió a on les 
actuacions es plantegen i s'executen tenint present la ciutat en la seva globalitat, amb totes 
les seves característiques i particularitats. Per aquest motiu, el consistori necessita treballar 
perquè Mataró evolucioni i es transformi d'una manera coherent, harmònica, seguint una 
lògica i que tot tingui una raó de ser. Alhora, també pretendre que les afectacions de les 
obres que es duen a terme, tant les de nova creació com les de manteniment 
d’infraestructures i de l’espai públic, repercuteixin el mínim possible en la ciutadania i que 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5454.0&endsAt=6437.0
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l’impacte global sigui baix. Per aconseguir-ho, la solució bàsica és fer una gestió coordinada 
entre tots els agents que hi intervenen.  
 
Junts per Mataró, proposa establir dues accions inicials. En primer lloc la creació d’un comitè 
d’obres i mobilitat. Aquest tindrà com a missió fonamental aprovar l’inici d’una obra amb totes 
les garanties que s’executarà amb la màxima qualitat, que el seu manteniment serà correcte 
i que posteriorment no hi haurà problemes d’adequació o de funcionament, perquè 
prèviament s’hauran valorat i solucionat tots els possibles inconvenients o anomalies. En 
segon lloc, ens cal disposar d’un protocol de tramitació de projectes i seguiment de les 
obres.  
 
L'objectiu del protocol és dedicar esforços durant la redacció del projecte i la fase de 
seguiment de les obres per garantir-ne la bona execució i facilitar-ne el manteniment 
posterior La seva missió serà avaluar tècnicament els projectes perquè compleixin els 
màxims estàndards de qualitat, i fer el seguiment de les obres per tal que es puguin 
recepcionar amb les millors condicions. Per mitjà d’aquest protocol es facilita informació als 
responsables de serveis i departaments municipals que hi tenen algun tipus d’implicació 
perquè revisin que el projecte compleix normativa i s’adequa a la realitat de la ciutat i 
s’impliquin en el seguiment de les obres, i també se’ls demana que facin aportacions.  
 
Quins beneficis ens aporta disposar d’un comitè d’obres?.  
 
●  Disminució de les afectacions de les obres a l’espai públic, minimitzant-ne l’impacte  

● Planificació de les actuacions d’acord amb les necessitats de la ciutat  

●  Coordinació (interna i externa) i optimització de les actuacions  

●  Coneixement global de les actuacions simultànies que tenen lloc a la ciutat  

●  Punt d’interlocució entre els diversos departaments de l’Ajuntament, els quals tenen 
diferents objectius  

●  Punt d’informació i comunicació d’obres  

●  Resolució àgil de les incidències en les ocupacions de les obres, pel fet que es 
coneixen tots els actors que hi intervenen  

 
 
Base de dades històrica d’obres executades a la ciutat  
 
Quins beneficis ens aporta disposar d’un protocol de tramitació de projectes i seguiment de 
les obres?  
 
● Introducció de criteris de manteniment en la fase de redacció dels projectes.  

●  Més control tècnic en el disseny dels projectes respecte als elements i les solucions 
tècniques.  

●  Disminució del cost de les modificacions d'un projecte.  

●  Optimització de les obres per a la disminució d’incerteses en l’execució  

●  Facilitat de resolució d’incidències a l'obra perquè tots els departaments implicats 
coneixen el projecte  

●  Disminució dels costos de manteniment per a una adequació més gran als 
requeriments bàsics dels serveis.  
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El grup municipal de Junts de Mataró treballa sota tres premisses fonamentals. Fer la vida 
fàcil als mataronins i mataronines, fer que les coses passin i treballar per recuperar el 
sentiment de pertinença a la ciutat. La nostra ciutat, Mataró s’ho mereix. Per això, hem 
desenvolupat i estem treballant en la presentació de diferents propostes per a la millora de 
l’eficiència de la gestió municipal i de l’espai públic.  
 
Junts per Mataró, proposa:  
 
1. La creació d’un Comitè d’obres i mobilitat i la redacció d’un Protocol de tramitació de 
projectes i seguiment d’obres. Aquest sistema organitzatiu integrat fomenta la coordinació, la 
transversalitat, la neutralitat, la flexibilitat, l'optimització dels recursos i un control tècnic més 
gran per aconseguir una millora continuada tant dels processos com del benestar i la qualitat 
de vida de la ciutadania. “ 
 
 
 
 
 
Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5465.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5778.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5827.0 

 
Intervenció de la Sra. Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i 
Equipaments Municipals i Gent Gran Activa: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5978.0 

 
Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6260.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6376.0 

 
Intervenció de la Sra. M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6422.0 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

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).  

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5465.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5778.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5827.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=5978.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6260.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6376.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6422.0
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Vots en contra: Cap  

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

 
 
 
 

 
PRECS I PREGUNTES 

 

 

17 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE L´ABANDÓ DE 

LES OBRES D´ACCESSIBILITAT AL CLOS ARQUEOLÒGIC TORRE 

LLAUDER.   

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6437.0&endsAt=6750.0 

 

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, presenta la 

pregunta següent: 

 
“A través de los fondos FEDER, Mataró consiguió una subvención para realizar las obras de 
accesibilidad de las personas con dificultades al Clos arqueológico Torre Llauder. La acción 
fue presupuestada en 314.027,60 € 
 
Según la información, que mediante pregunta en fecha de 27-10-2020 se le confirmó a este 
grupo municipal, los fondos europeos se harían cargo del 40%, con un total de 123.495,96 € 
y que el 60% restante, corría a cargo del ayuntamiento. Este consistorio confiaba que la 
Diputación de Barcelona pudiese hacerse cargo del 25% del gasto. 
 
Finalmente, la Diputación no se hará cargo de la parte correspondiente por lo que el 
proyecto ha decaído. 
 
Por todo ello este grupo municipal está interesado en que se le conteste a la siguiente 
pregunta. 
 
- ¿Tiene el gobierno algún plan alternativo para llevar a cabo estas obras aprovechando que 
el dinero de los fondos europeos no es necesario devolverlo?” 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6437.0&endsAt=6750.0
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Intervenció del Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6450.0 

 
Intervenció del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 
Transició Ecològica i Cultura: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6518.0 

 
Intervenció del Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6633.0 

 

 

 

 

18 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ SOBRE EL POSSIBLE ESTABLIMENT I 

DESPLEGAMENT D´UN SERVEI MUNICIPAL DE BICICLETES 

(BICIMAT) A MATARÓ. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6750.0&endsAt=7198.0 

 

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

la pregunta següent: 

 
“Que cal treballar per a prioritzar al vianant i la bicicleta a la xarxa viària i que segurament 
aquest es un objectiu lloable es una obvietat, però, si realment es vol incentivar un 
transvasament de desplaçaments que actualment es fan en vehicle privat, cap a d’altres més 
sostenibles, com serien l’ús de bicicletes, cal que siguin degudament promocionats i que no 
siguin un destorb pels altres mitjans de transport.  
 
Construir una ciutat habilitada per a nous mitjans de transport, no és qüestió d'una setmana i 
per tant requereix un treball continu i una aposta decidida, però sobre tot coherent.  
 
Els carrils bici cal desplegar-los encetant mesures concretes de promoció que tinguin en 
compte:  
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6450.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6518.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6633.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6750.0&endsAt=7198.0
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A)  El percentatge d’us de la bicicleta, tant mecàniques com elèctriques, pera moure’s dins 
de la ciutat i el seu nombre.  

B)  Quins són els fluxos de trànsit que poden generar en el futur.  
C)  La planificació i potenciació del seu ús, que evitin molèsties al ciutadà.  
D)  I finalment, l’establiment i desplegament d’un servei Municipal de bicicletes (Bicimat) a 

la nostra ciutat.  
 
La creació dels carrils bicis, no ha estat ni una decisió valenta ni progressista. No ha estat 
valenta perquè s’ha prioritzat amb excessiva rapidesa, no fos cas que es perdés la 
subvenció rebuda. I pot no ser vista com una mesura progressista, si la ineficàcia pot haver 
convertir una bona notícia amb un mal de cap.  
 
És per aquesta raó, que cal efectuar els treballs i estudis pertinents per a la creació d’un 
servei públic de préstec de bicicletes (Bicimat), que possibiliti el desplaçament dels ciutadans 
per dins de la ciutat utilitzant aquest servei.  
 
El Bicimat pot esdevenir en el futur un sistema de bicicleta pública compartida que faciliti que 
els ciutadans puguin fer els seus desplaçaments habituals en bicicleta d’una forma 
sostenible, saludable i econòmica.  
 
Per tot això, aquest grup municipal fa les següents preguntes:  
 
- Té pensat aquest govern, en relació al percentatge d’us de la bicicleta a Mataró, tant 
mecàniques com elèctriques, fer un estudi dels fluxos de trànsit que es poden generar en el 
futur i que ajudi a emprendre mesures de planificació i potenciació per evitar molèsties al 
ciutadà?  

- S’ha plantejat aquest govern l’establiment d’un servei de Bicing a la ciutat? S’ha estudiat la 
seva viabilitat, possibles punts de préstec automàtic, nombre de bicicletes mecàniques i 
elèctriques? I la integració d’aquest servei amb el sistema de Transport públic existent, 
facilitant la intermodalitat? “ 
 

 

 

Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6764.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6904.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7035.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7113.0 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6764.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=6904.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7035.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7113.0
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19 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A LA 

FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7198.0&endsAt=7645.0 

 

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

la pregunta següent: 

 

“La Fundación Unió de Cooperadors (en adelante FUC) se encuentra dentro de las 
empresas/entidades de este ayuntamiento: 

 
Es por todo ello que este Grupo Municipal pregunta: 
 
1. ¿Qué importe estaba presupuestado traspasarle en el Presupuesto del año 2020 del 

Ayuntamiento y qué importe definitivo se traspasó en cualquier tipo de concepto a la 
FUC? 

2. ¿Qué importe estaba presupuestado traspasarle en el Presupuesto del año 2021 del 
Ayuntamiento y qué importe definitivo se traspasó en cualquier tipo de concepto a la 
FUC? 

3. ¿Cuánto cuesta a este ayuntamiento el mantenimiento del edificio del Café del Mar? 
4. ¿Qué otros costes representa la FUC para este ayuntamiento?” 

 
 

 

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7208.0 

 
Intervenció del Sr. Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa:  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7264.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7346.0 

 
Intervenció del Sr. Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7546.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7198.0&endsAt=7645.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7208.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7264.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7346.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7546.0
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En aquests moments s´absenta de la sessió el Sr. Alcalde, David Bote Paz, i el regidor Juan 

Carlos Jerez Antequera, 1r. Tinent d’Alcalde, presideix la sessió.  

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7640.0 

 

 

20 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ ALS ESTATUTS DE LA 

SOCIETAT AIGÜES DE MATARÓ, SA (AMSA). 

 

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, 1r. Tinent d’alcalde, fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7645.0&endsAt=8104.0 

 

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

el prec següent: 

 
“En los estatutos de la sociedad de AMSA se establece: 
 
1) El Consejo de Administración (en adelante CA) de AMSA tiene plenas facultades de 

dirección, gestión y ejecución respecto a la sociedad (…) 
2) B) Nomenar y separar al personal de la Soecietat a proposta del Gerent, fixant-ne les 

seves facultats, deures i reribucions. 
 

Asimismo, la Gerente de AMSA, pendiente poderes otorgados en fecha 21 de julio para 
EJECUTAR, entre otros: 
 
- “Nomenar i acomiadar empleats” 

 
La actual Gerente de la Sociedad, está realizando una reestructuración de la sociedad 
AMSA, despidiendo a personal, rebajando de categoría a personal sin que haya informado al 
Consejo de Administración ni de la reestrucutración, ni de los despidos, ni de las rebajas de 
categoría de empleados como establecen los Estatutos Sociales. Ante tal discrecionalidad y 
unos hechos tan graves, este grupo municipal exigió un pleno extraordinario en el que tanto 
el secretario como la Gerente explicaron a modo resumido que no se tenía que seguir y 
nunca se había seguido lo establecido en los estatutos de la sociedad en cuanto a estos 
puntos. 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7640.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7645.0&endsAt=8104.0


 156 

 
Ante estos hechos, este Grupo Municipal RUEGA: 
 

- Se emita un informe jurídico que sustente la afirmación del Secretario del CA y de la 
Gerente para no cumplir lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, así como la 
responsabilidad de los Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad ante 
las consecuencias de las decisiones de la Gerencia de la Sociedad tomadas 
unilateralmente, sin pasarlas por el Consejo tal y como se establece en los Estatutos de 
la Sociedad.” 

 
 

 

 

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7664.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7778.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7874.0 

 

En aquests moments s´incorpora a la sessió el Sr. Alcalde, David Bote Paz.  

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8082.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8083.0 

 

 

 

 

21 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER MILLORAR LA 

PLANIFICACIÓ I OPERATIVITAT DE LES ZONES DE CARREGA I 

DESCARREGA.  

  

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8104.0&endsAt=8686.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7664.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7778.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=7874.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8082.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8083.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8104.0&endsAt=8686.0
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El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta el prec 

següent: 

 “Una de les afectacions de l’execució de l’Anella Ciclista que ha suscitat més queixes i 
incomoditat al sector comercial de Mataró ha estat la de les zones de càrrega i descàrrega. 

Les zones de càrrega i descàrrega tenen una vital importància pel normal desenvolupament 
de l’activitat econòmica a la ciutat, però el disseny de l’Anella ha comportat canvis d’ubicació, 
sovint sense la senyalització mínima necessària o en ocasions, la seva supressió. 

Les variacions d’algunes d’aquestes zones de càrrega i descàrrega, estàn provocant 
veritables maldecaps a botigues i empreses de la ciutat, que sovint no tenen cap altra 
alternativa per efectuar aquesta maniobra i es veuen obligats a utilitzar el carril bici o a envair 
la vorera per a poder treballar.  

Fins ara, el Govern Municipal no ha tingut en consideració aquesta qüestió i no ha 
proporcionat cap alternativa per a facilitar la logística a les botigues  i empreses de la ciutat. 

Donat que la correcció d’aquest greu error de planificació és urgent, el grup municipal 
d’ERC-MES formulem el següent prec: 

PRIMERA. Urgim al Govern Municipal que corregeixi aquesta situació i dissenyi una solució 
que permeti el normal desenvolupament de l’activitat de logística i distribució i, en 
conseqüència, l’activitat econòmica de botigues i empreses dels eixos comercials urbans.” 

 

 

Intervenció del Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8117.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8240.0 

 
Intervenció del Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8541.0 

 

 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8117.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8240.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8541.0
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22 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

REPLANTADA D’ARBRES. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8686.0&endsAt=9080.0 

 

El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent: 

“Fa poc s’ha licitat el contracte per la replantada d’arbres. Pel Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana – MES era una notícia esperada, donat que en vàries ocasions hem reclamat al 
govern municipal aquesta replantada. No hem dubtat mai que el govern ho acabaria fent  Ara 
bé, des de fa molt temps intuíem que la replantada es faria en dates properes abans de les 
eleccions municipals. 

Al Ple d’octubre 2020 vam preguntar si la replantada anterior s’havia fet correctament i el 
regidor de govern va assegurar que s’havien replantat tots els arbres contractats. Donat que 
vam mostrar la nostra disconformitat amb la resposta, al cap de pocs dies el regidor va 
entregar-nos un informe on s’admetia que no s’havien replantat tots els arbres. 

Al Ple de juliol 2018 vam preguntar si es substituirien els aproximadament 70 arbres morts 
del Parc de la Pollancreda, i el regidor de govern va respondre que s’estava treballant en un 
projecte per replantar tots els arbres, independentment de la replantada d’aquell any, i que 
es faria una millora del sol i es plantarien també arbustives, tal i com l’Ajuntament va 
confirmar per Twitter poc després d’haver-los tallat. Fa pocs dies, pel compte Twitter de 
l’Ajuntament s’anunciava que s’havien replantat només 12 arbres al Parc de la Pollancreda.  

Donat que, entre d’altres ocasions, els compromisos del govern no han estat executats, des 
del Grup Municipal d’Esquerra Republicana – MES, formulem les següents preguntes:  

PRIMERA. Vetllarà aquesta vegada per tal que es replantin tots els arbres que es 
contractin? 

SEGONA. Quan pensa replantar el parc de la Pollancreda?” 

 

 
 
Intervenció del Sr. Ignasi Bernabeu Villa, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8697.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8686.0&endsAt=9080.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8697.0
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Intervenció del Sr. José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i 
Forestal: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8794.0 

 
Intervenció del Sr. Ignasi Bernabeu Villa, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8896.0 

 
Intervenció del Sr. José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i 
Forestal: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9000.0 

 

 

 

 

23 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

COMPROMÍS DE PRESENTAR EL PLA D’OCI NOCTURN. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9080.0&endsAt=9485.0 

 

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

pregunta següent: 

 

“Al  2016 es va aprovar una proposta de resolució per enllestir i presentar el Pla d’Oci 
Nocturn de Mataró, que de fet, formava part del PAM 2016. 

El Desembre de 2018 es va aprovar una altra vegada una PdR similar per construir un model 
d’oci sostenible a la nostra ciutat. 

Un any després, el desembre de 2019 el Grup Municipal d’ERC va tornar a presentar una 
PdR per “acabar i presentar el Pla d’Oci Nocturn a la nostra ciutat”. 

Com a totes les propostes anteriors, es feia referència, entre altres qüestions, a les queixes 
per soroll, incivisme i botellots sobretot al Pla d’en Boet, als reptes de salut (oci vs alcohol), 
de mobilitat (el 70% dels usuaris provenen de fora de la ciutat), de seguretat, de sexisme… i 
demanavèm una reflexió profunda per determinar si Mataró vol ser la capital de l’oci nocturn 
metropolità o definir quina´es l’oferta d’oci que interessa a la ciutat. 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8794.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=8896.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9000.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9080.0&endsAt=9485.0
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El sector ha tornat a reactivar-se després d’un llarg període d’inactivitat a causa de les 
mesures dictades per a la contenció de la pandèmia. I es continua sense haver fet efectiu el 
compromís de treballar i presentar un nou Pla d’Oci Nocturn de Mataró. 

Per tot això, des del Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, formulem la següent 
pregunta:  

1. En quina fase es troba aquest expedient? Quan tenen previst presentar, debatre i 
aprovar el Pla d’Oci Nocturn?” 

 

 

 

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9087.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9222.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9377.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9470.0 

 

 

 

24 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL NOU 

SISTEMA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL CENTRE.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9485.0&endsAt=10050.0 

 

La senyora Rosa Guanyabens i Casarramona, regidora del grup municipal d’ERC-MES, 

presenta la pregunta següent: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9087.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9222.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9377.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9470.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9485.0&endsAt=10050.0
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“El proper 14 de març s’iniciarà el nou sistema de recollida d’escombraries al centre de la 
ciutat. 

El nou horari implicarà un canvi important en la rutina diària de moltes persones. 

Si bé hi haurà una majoria de persones que s’hi podran adaptar amb més o menys facilitat hi 
ha un col·lectiu per el qual serà un problema important la limitació horària de la recollida. 

Les persones dependents, les persones amb dificultats de mobilitat, persones grans que 
viuen a pisos alts sense ascensor…poden ser uns dels col·lectius clarament perjudicats per 
el nou sistema de recollida. 

El nostre Grup Municipal vam preguntar per escrit sobre diversos dubtes que ens sorgien 
arran de l’aplicació d’aquest nou sistema, concretament per a l’afectació a aquests 
col·lectius. La resposta que se’ns va facilitar va ser la següent: 

● Que s’actuarà quan hi hagi queixes dels usuaris 
● Que es confia en el bon veïnatge 
● Que es faran adaptacions en un inici 

Davant aquestes respostes genèriques, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana – MES 
formulem les següents preguntes: 

PRIMERA.  Té constància aquest Govern del número de persones que poden estar 
afectades per alguna de les situacions esmentades? 

SEGONA. Creuen  que esperar a que es produeixen les queixes es un bona manera 
d’actuar? 

TERCERA. Els sembla correcte fer les persones encara més dependents havent d’esperar 
l’ajuda dels veïns, si això és el què vostès anomenen bon veïnatge? 

QUARTA. No els semblaria més lògic tenir ja la situació estudiada i parlar amb els afectats 
abans de començar la implementació dels canvis? 

CINQUENA. Es plantegen un període de prova per fer  les  millores que calgui? “ 
 

 

 

 

Intervenció de la Sra. Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9493.0 

 
Intervenció del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 
Transició Ecològica i Cultura: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9583.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9493.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9583.0
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Intervenció de la Sra. Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9891.0 

 

 

 

 

25 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

FORMAT I LES UBICACIONS DE LES ACTIVITATS CULTURALS DE 

LA CIUTAT. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10050.0&endsAt=10582.0 

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent: 

 
“Sortosament, i després de la parada de les activitats culturals durant l’any 2020, Mataró ha 
recuperat durant aquest 2021 i inici del 2022 bona part dels actes culturals habituals dins el 
panorama festiu de la ciutat, que això sí, han sofert algunes variacions motivades per les 
recomanacions sanitàries derivades de la situació de pandèmia. Algunes activitats han 
canviat el format o l’aforament o la seva ubicació habitual. 
 
Ara que sembla que la situació va millorant serà el moment de recuperar plenament els actes 
festius que donen també sentit a la nostra ciutat, la qual cosa ens consta que és la voluntat 
del govern municipal.  
 
Durant la pandèmia, ens ha calgut enginy i això ha servit per veure que hi ha alguns actes 
que poden funcionar millor amb un canvi de format o amb una ubicació diferent a les 
previstes inicialment. 
 
A la vegada fora bo no perdre l’essència i el sentit original pel qual existeixen molts dels 
nostres actes, especialment de la cultura popular, molts d’ells sorgits d’una tradició basada 
en el cristianisme, però d’altres fruits de la creació i voluntat del poble i que han esdevingut 
també tradicionals, i amb uns rituals específics que li donen sentit. 
 
Per altra banda, és una evidència que hi ha una mancança d’activitats culturals, no només 
les relacionades amb la cultura popular, en algunes zones de Mataró, i que fomentar tota 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=9891.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10050.0&endsAt=10582.0


 163 

mena d’actes culturals arreu seria segur una bona mesura per activar i cohesionar de 
manera global la nostra ciutat. 
 
És per tot això, que des del Grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres 
preguntem: 
 
-Quins són els criteris que es seguiran a partir d’ara (entenent que estarem ja, esperem, en 
una situació de post-pandèmia) per l’organització dels actes festius en quant al seu format i 
la seva ubicació?” 
 

 

 

Intervenció de la Sra. Anna Salicrú Maltas, regidora del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10059.0 

 
Intervenció del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 
Transició Ecològica i Cultura: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10168.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Salicrú Maltas, regidora del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10385.0 

 

 

 

 

26 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LES 

PROPIETATS DE LA SAREB A MATARÓ I LES FUTURES 

ACTUACIONS AL RESPECTE. 

 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10582.0&endsAt=11102.5052 

 

 

El senyor Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10059.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10168.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10385.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10582.0&endsAt=11102.5052
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“El passat dimarts dia 18 de gener, el govern espanyol va aprovar un reial decret, que 
permetrà a l’estat a través del FROP, augmentar la seva participació del 45,9% de la SAREB 
fins a un percentatge superior al 50% i d’aquesta manera prendre el control de la societat. 

La SAREB és un gegant que compta amb desenes de milers d’actius immobiliaris per un 
import de més de 30 mil milions d’euros, que pertanyien a les antigues caixes d’estalvis, 
entre elles la Caixa Laietana. 

A Mataró, com a altres municipis, hi ha una manca d’habitatge a preus accessibles, mentre 
que la SAREB disposa a la ciutat de nombrosos immobles i obres no acabades que podrien 
alleugerir aquest dèficit estructural. 

Si bé el passat mes de juny la SAREB va signar un acord amb l’ajuntament on cedia un total 
de 15 immobles destinats a habitatge social, aquesta acció sembla totalment insuficient ja 
que aquesta societat, controlada per l’Estat, disposa a Mataró de moltes més finques, pisos i 
obres inacabades. Segons informacions de la mateixa companyia disposa dels següents 
actius: 

 243 habitatges 

 89 annexes 

 9 obres en curs 

 19 finques 

 27 terciaris 

A partir d’aquestes informacions des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES, 
formulem les següents preguntes:  

PRIMERA. Disposa el govern d’un inventari actualitzat de tots els immobles i finques de la 
SAREB al municipi de Mataró? 

SEGONA. Coneix el govern en quina situació d’ocupació estan aquestes finques? 

TERCERA. Té identificat el govern quins immobles estan en fase d’execució o en tot cas 
amb les obres aturades? 

QUARTA. Quines seran les properes actuacions del Govern municipal per aconseguir la 
cessió dels immobles de la SAREB a Mataró? “ 
 
 
 
 
 
Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10594.0 

 

Intervenció de la Sra. Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10721.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10594.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10721.0
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Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10835.0 

 

Intervenció de la Sra. Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=11007.0 

 

 

 

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=11047.0 

 
 
 
 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22:05 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  
 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=10835.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=11007.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa017f451202aa0001?startAt=11047.0

