
 Títol 

 Elaborat per 

 Data de creació 

 Control de versions Data

Versió 

 Estat formal Òrgan d’aprovació 

Data d’aprovació

Publicació oficial 



 1 

ACTA NÚM. 4 /2020- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 9  DE MARÇ DE  2020 

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

 

A la ciutat de Mataró, el nou de març de dos mil vint, a la una del migdia, es reuneix 

en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió 

corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor DAVID 

BOTE PAZ, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 
En David Bote Paz           Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera  1r.  Tinent d’Alcalde 
Sergio Morales Diaz    2n. Tinent d’Alcalde 
Laura Seijo Elvira    3r.  Tinent d’Alcalde 
Núria Moreno Romero   4t.  Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   5è.  Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos  6è.  Tinent d’Alcalde 
Elizabet Ruíz Moreno    7è.  Tinent d’Alcalde 
Anna Villarreal Pascual   8è.  Tinent d’Alcalde 
  
 
 

Assistits del Secretària General acctal.,  senyora M. Lluïsa Guañabens Casarramona, 

que certifica. 

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

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

 

1.  Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 24 de 

febrer de 2020. 

 

 

2. DESPATX OFICIAL 
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CIM DE SERVEIS DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES 

MATARÓ 

 

Servei de Secretaria General 

3.  Donar compliment a la sentencia núm. 33/2020 de 4/02/2020, del Jutjat contenciós 

Administratiu núm 14 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 337/2018-

BY, contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial 

presentada per A.M.C.S. 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

Servei d'Ingressos 

4.  Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 

de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs abreujat 427/2017-A formulat 

per L.M.S. contra una liquidació de l'IIVTNU (2020/000008656). 

5. Donar compte de la sentencia dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 

de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs abreujat 136/2018-Y formulat 

per E.I.C.I., SA contra dues liquidacions de l'IIVTNU (2020/000010660) 

6. Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 

de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs abreujat 162/2018-F formulat 

per JJ, SA contra una liquidació de l'IIVTNU (2020/000010383). 

7. Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 

de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs abreujat 171/2017-F2 

formulat per M.T.L. contra una liquidació de l'IIVTNU (2020/000010653). 

8. Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en virtut de la qual desestima el recurs d'apel·lació 36/2019-J formulat 

per J.S.T. i R.S.T. contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 10 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 293/2017-V i 

297/2017-E, relativa a dues liquidacions de l'IIVTNU (2020/000010231) 

 

Servei de Compres i Contractacions 

9. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran 

la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, 

del subministrament de combustible per a vehicles de Ajuntament de Mataró, 

Aigües de Mataró SA i Pumsa per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 

del contracte de fins a 218.530,71 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada 

inicial del contracte. (Exp. 4042/2020). 
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DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica 

 

10. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la xarxa Corh (Comunitat de 

Recursos Humans). 

 

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

 

Servei d’Espais Públics 

 

11. Aprovar la despesa pel tractament de residus per a l’any 2020, d’acrod amb els 

cànons del Consorci per al Tractament de residus sòlids urbans del Maresme, 

per un import total de 3.393.072,82€ 

 

 

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 

 

DIRECCIÓ D'URBANISME I PLANIFICACIÓ 

 

Servei d'Urbanisme i Patrimoni 

 

12. Aprovació inicial del conveni del PMU13 Maresme Toló. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 
 

 

 

 

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre 

del Dia. 
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1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el  9 de març de 

2020. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 

 

 

 

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 

 

 
 
 
CIM DE SERVEIS DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 

 
- Servei de Secretaria General- 

 
3.  DONAR COMPLIMENT A LA SENTENCIA NÚM. 33/2020 DE 4/02/2020, DEL 

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM 14 DE BARCELONA, DICTADA EN 

EL PROCEDIMENT ABREUJAT 337/2018-BY, CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE 

LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER 

A.M.C.S. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 
“En data 6-2-2020, el Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, ha 
notificat la Sentència número 33/2020, de 4 de febrer de 2020, dictada en el 
Procediment abreujat núm. 337/2018 BY, en el recurs interposat per la senyora 
A.M.C.S., contra el decret núm. 6078/2018, de 2 de juliol, del regidor delegat 
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat que resol desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública al pas soterrani entre la Pça. 
Miquel Biada i el port de Mataró, a causa de les tasques municipals de neteja que 
havien deixat el terra moll i sense senyalitzar.  
 
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 
indemnització per danys per un import de 29.633,32 euros. La sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu estima parcialment la demanda i condemna a l’Ajuntament a 
abonar la quantia de 10.348,22 euros, més les actualitzacions previstes a l’art. 141.3 
Llei 30/1992, sense condemna en costes, entre altres, amb els següents arguments: 
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“(...) En el presente caso, la primera cuestión que se plantea se refiere a si puede 
entenderse acreditado que la caída de la actora ocurriera del modo descrito por esta 
y a si puede establecerse o no una relación de causalidad entre la actuación 
administrativa (en este caso la deficiente limpieza y señalización de la vía pública en 
el lugar indicado) y los daños sufridos por la actora. Pues bien, las cuestiones 
controvertidas son dos: el lugar exacto en el que se produjo la caída y el estado en el 
que se encontraba el suelo. 
Respecto de la primera cuestión, pese a lo aducido por las partes demandada y 
codemandada, no se aprecian contradicciones relevantes entre las versiones 
ofrecidas por la actora a lo largo del procedimiento. Si existía alguna duda respecto 
del lugar exacto en que se produjo la caída, esta quedó solventada por las testificales 
practicadas en el acto del juicio, que fueron todas coincidentes. 
Sentado lo anterior, de las mismas testificales se deduce que el estado del suelo no 
era apto para circular con plena seguridad, dado que estaba resbaladizo debido al 
uso de material de limpieza, no solo de agua. (…) 
Junto a lo anterior, debe también valorarse que la actora conocía no solo el estado de 
la vía sino también que el Ayuntamiento (o su contratista) realizaba labores de 
limpieza diarias en los términos indicados, por lo que se aprecia una cierta falta de 
diligencia en su conducta. 
Con tales premisas, debe concluirse que a la causación de los daños han contribuido 
tanto el deficiente mantenimiento de la vía por parte del AYUNTAMIENTO DE 
MATARÓ como una cierta falta de atención por parte de la actora al caminar. 
A falta de mayores concreciones, debe reputarse que la responsabilidad de ambos es 
equivalente, por lo que debe atribuirse al AYUNTAMIENTO DE MATARÓ una 
responsabilidad en la causación de los daños del 50%. 
Esta responsabilidad debe ser atribuida, directamente, al AYUNTAMIENTO DE 
MATARÓ, como responsable del estado de la vía pública y de su limpieza, con 
independencia de que, en su caso, pueda repetir frente a la entidad FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. como contratista de tal servicio. 
En cuanto a la cuantía de los daños, las alegaciones de las partes se fundamentan 
en dos informes periciales contradictorios. Tras la lectura de los informes y la 
declaración de los peritos en el acto de la vista, procede acoger las alegaciones de la 
parte demandada sobre este particular. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que 
este perito observó las secuelas con posterioridad, por lo que pudo apreciar, con 
mayor conocimiento, su estado final. Lo anterior es especialmente relevante en este 
caso, en el que la principal manifestación las dos secuelas discutidas es visual. En 
consecuencia, las cantidades en que deben quedar fijados los daños son las 
siguientes: 
- 359,20 euros, 3.504,60 euros y 3.363,01 euros; por los días de curación, que no se 
discuten y que no plantean controversia entre las partes. 
- 9.478,44 euros por los doce puntos de secuelas funcionales. 
- 2.109,69 euros por los tres puntos de perjuicio estético. 
- 1.881,49 euros por el 10% de factor de corrección, que no ha sido discutido por las 
partes demandada y codemandada. 
La suma total asciende a 20.696,43 euros.” 
 
La sentència no és susceptible de recurs ordinari. La companyia asseguradora 
municipal ha consignat l’import reclamat davant del Jutjat en data de 20-2-2020. 
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S’estudia l’acció de repetició contra FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.  per part de la Companyia asseguradora. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de 
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, 
Bon Govern i Mobilitat, previ Dictamen de la Comissió Informativa Municipal,  proposo 
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- Donar compliment de la Sentència número 33/2020, de 4 de febrer de 2020, 
dictada en el Procediment abreujat núm. 337/2018 BY, en el recurs interposat per la 
senyora A.M.C.S, contra el decret núm. 6078/2018, de 2 de juliol, del regidor delegat 
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat que resol desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública al pas soterrani entre la Pça. 
Miquel Biada i el port de Mataró, a causa de les tasques municipals de neteja que 
havien deixat el terra moll i sense senyalitzar, havent de procedir a la seva 
indemnització per l’import de 10.348,22€. 
 
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 14 
de Barcelona”. 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 
 
 
 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

Servei d'Ingressos 

 

4. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA QUAL 

DESESTIMA EL RECURS ABREUJAT 427/2017-A FORMULAT PER L.M.S. 

CONTRA UNA LIQUIDACIÓ DE L'IIVTNU (2020/000008656). 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta 
 

“En data 20 de març de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona va 
dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
427/2017-1, formulat per la senyora L.M.S. contra el decret 6727/2017, de 17 de juliol, el 
qual va resoldre desestimar les al·legacions formulades en data 18 de maig de 2017 
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contra el decret 3162/2017, de 6 d’abril, en virtut del qual es va declarar la inadmissió a 
tràmit del recurs de reposició que la contribuent havia formulat contra la liquidació núm. 
4056080, de quota 1.061,77 euros, de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 25 de novembre de 2013 de 
la finca situada al carrer XXX, de Mataró. 
 
La contribuent sol·licitava l’exempció de l’IIVTNU derivada de la sentència de data 11 de 
maig de 2017 del Tribunal Constitucional, segons la qual l’IIVTNU és inconstitucional, 
per inexistència d’increment de valor del terreny en el cas concret. També manifestava 
que l’Ajuntament li va denegar l’exempció d’aquest tribut per la transmissió de la finca 
per dació en pagament per no complir el requisit d’haver-hi estat empadronada de forma 
ininterrompuda durant al menys els dos anys anteriors. Considera que l’Ajuntament té 
l’obligació d’incoar un procediment de revocació de la liquidació impugnada el termini del 
qual és de 4 anys. 
 
La sentència exposa que la denegació de l’exempció de l’IIVTNU per dació en 
pagament no pot ser objecte del present recurs, atès que ja aquesta petició ja fou 
resolta en via administrativa per aquest Ajuntament (expedient GT 322/2015) i la 
resolució denegatòria no va ser impugnada ni en via administrativa ni en contenciosa 
administrativa. 
 
Pel que fa a la petició de revocació de la liquidació, la sentència aclareix que aquest 
procediment només pot ser iniciat d’ofici per l’administració i quan concorrin unes 
determinades causes, que són les indicades a l’article 219 de la Llei general tributària. 
En aquest sentit, la sentència esmenta la sentència de 18 de desembre de 2017 del 
Tribunal Suprem, la qual estableix que aquest procediment és una facultat i no una 
obligació de l’Administració, tant en la normativa administrativa general, com en la 
tributària. 
 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara el decret impugnat ajustat 
a dret. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de 
Govern Local per la resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, 
proposo els següents ACORDS 
 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 20 de març de 2019 del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el 
recurs contenciós administratiu  interposat per la senyora L.M.S. contra la resolució 
municipal d’inadmissió a tràmit del recurs de reposició formulat contra la liquidació núm. 
4056080, de quota 1.061,77 euros, de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 25 de novembre de 2013 de 
la finca situada al carrer XXX, de Mataró. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona. 
 

Es donen per assabsentats 
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5.  DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA QUAL 

DESESTIMA EL RECURS ABREUJAT 136/2018-Y FORMULAT PER EICI, SA 

CONTRA DUES LIQUIDACIONS DE L'IIVTNU (2020/000010660) 

 

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

i Mobilitat, presenta la següent proposta 

 

“En data 5 de novembre de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona 
va dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu 
formulat per la mercantil EXPLOTACIÓN INMOBILIARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL, 
SA contra el decret municipal núm. 258/2018, de 15 de gener, en virtut del qual es va 
declarar inadmissible a tràmit el recurs de reposició formulat en data 2 de gener de 
2018 per la contribuent contra les següents liquidacions de l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU): 
 

 4437650, de quota 2.778,04 euros, per la transmissió de data 21 de desembre 
de 2016, de la finca situada XXX. 

 

 4437651, de quota 2.614,52 euros, per la transmissió de data 21 de desembre 
de 2016, de la finca situada a XXX. 

 
La inadmissió es fonamentava en la fermesa de l’acte administratiu, ja que l’anunci de 
notificació de les liquidacions va ser publicat al BOE en data 21 de juliol de 2017 i 
l’actora va presentar el seu recurs en data 2 de gener de 2018, per tant, després que les 
liquidacions haguessin esdevingut fermes pel transcurs d’un termini superior a un mes. 
 
La recurrent al·legava que en el mes de desembre de 2017 havia rebut la notificació 
de les dues liquidacions esmentades, les quals va impugnar dins de termini. 
Anteriorment no havia rebut res al respecte. També al·legava que les liquidacions 
discutides són il·legals per inexistència de cobertura legal (teoria “maximalista”), així 
com assegurava que no s’havia produït increment de valor i per tant no s’havia 
generat el fet imposable. 
 
La sentència manifesta que sí va haver-hi l’extemporaneïtat al·legada per l’Ajuntament, 
atès que aquest va actuar d’acord amb l’article 112 de la Llei general tributària, el qual 
disposa que, després dels dos intents de notificació, l’administració ha de publicar un 
anunci al BOE. Atès que havia transcorregut el termini d’un mes per a impugnar les 
liquidacions, la inadmissió a tràmit del recurs va ser correcta. 
 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara l’acte impugnat ajustat a 
dret. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de 
Govern Local per la resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, 
proposo els següents  
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ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 5 de novembre de 2019 el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el 
recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil EXPLOTACIÓN 
INMOBILIARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL, SA contra el decret municipal núm. 
258/2018, de 15 de gener, en virtut del qual es va declarar inadmissible a tràmit el 
recurs de reposició formulat en data 2 de gener de 2018 per la contribuent contra les 
següents liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (IIVTNU): 
 

 4437650, de quota 2.778,04 euros, per la transmissió de data 21 de desembre 
de 2016, de la finca situada XXX. 

 

 4437651, de quota 2.614,52 euros, per la transmissió de data 21 de desembre 
de 2016, de la finca situada a XXX. 

 
Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 

Barcelona” 

 

Es donen per assabentats 

 

 

6. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA QUAL 

DESESTIMA EL RECURS ABREUJAT 162/2018-F FORMULAT PER JJ, SA 

CONTRA UNA LIQUIDACIÓ DE L'IIVTNU (2020/000010383). 

 

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

i Mobilitat, presenta la següent proposta: 

 

“En data 21 de novembre de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona va dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós 
administratiu formulat per la mercantil JUAN JORDAN, SL contra el decret municipal 
núm. 1059, de data 2 de febrer de 2018, en virtut del qual es va inadmetre a tràmit el 
recurs de reposició presentat per l’actora contra la liquidació de l’impost sobre el valor 
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 3941771, de quota  32.657,69 euros, 
per la transmissió de data 2 de setembre de 2014 de la finca situada al carrer XXX, de 
Mataró. 
 
La recurrent al·legava la inconstitucionalitat de l'article 107.1 i 2 a) i 110.4 RDL 2/2004 
de 5 de març segons Sentències del Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem. Va 
presentar sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts el 25 d'octubre de 2017 que va 
ser declarada inadmissible. Com a fonaments de dret a al·lega les conseqüències de 
la inconstitucionalitat dels artícles107.1 i 2 a) i 110.4 RDL 2/2004 de 5 de març. 
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Segueix al·legant la nul·litat del decret impugnat segons l'article 47.1 i) i 41.2 Llei 
39/15, ja que no és tracta d'un recurs de reposició sinó d'una sol·licitud de devolució 
d'ingressos indeguts, la qual cosa ocasiona indefensió. Considera que no existeix 
increment del valor dels terrenys i aporta informe tècnic de taxació que acredita la 
pèrdua de valor de la finca. 
 
La sentència manifesta que l’escrit presentat per la contribuent en data 25 d’octubre de 
2017 no és un recurs de reposició, sinó una sol·licitud de devolució d’un ingrés indegut. 
Malgrat això, la sol·licitud no és procedent en virtut de la doctrina que segueix el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a l’empara de la qual, en els casos en què 
l’ingrés que es considera indegut ha adquirit fermesa, la persona contribuent ha de 
recórrer a un dels procediments especials de revisió o a través del recurs extraordinari 
de revisió, tal com disposa l’article 221.3 de la Llei general tributària. Aquests 
procediments són la revisió d’actes nuls de ple dret, la revocació i la rectificació d’errors. 
 
En segon terme, pel que fa a l’aplicabilitat de la doctrina de la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional i el Tribunal Suprem sobre el fet imposable de l’IIVTNU, la sentència 
manifesta que aquestes sentències no existien en el moment de la transmissió (2 de 
setembre de 2014), per la qual cosa la mateixa era conforme amb la interpretació i 
pràctica existent en aquells moments. 
 
En darrer terme, la sentència explica que la declaració de nul·litat de ple dret de la 
liquidació objecte de recurs ha de sol·licitar-se a l’Ajuntament per la via del procediment 
de revisió dels actes nuls de ple dret i, si s’escau, després de la resolució administrativa 
intervindrà la jurisdicció que decidirà en definitiva allò procedent. El jutjat no pot acordar 
la nul·litat d’un acte ferm i definitiu, fora de les vies processals existents. 
 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara l’acte impugnat ajustat a 
dret. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de 
Govern Local per la resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, 
proposo els següents ACORDS 
 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 21 de novembre de 2019 el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el 
recurs contenciós administratiu  interposat per la mercantil JUAN JORDAN, SL contra el 
decret municipal núm. 1059, de data 2 de febrer de 2018, en virtut del qual es va 
inadmetre a tràmit el recurs de reposició presentat per l’actora contra la liquidació de 
l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 3941771, de 
quota  32.657,69 euros, per la transmissió de data 2 de setembre de 2014 de la finca 
situada al carrer XXX, de Mataró. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona”. 
 

 

Es donen per assabentats. 
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7. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA QUAL 

DESESTIMA EL RECURS ABREUJAT 171/2017-F2 FORMULAT PER M.T.L. 

CONTRA UNA LIQUIDACIÓ DE L'IIVTNU (2020/000010653). 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta 
 

“En data 27 de novembre de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona va dictar sentència en virtut de la qual té per desistit el senyor M.T.L. del seu 
recurs contenciós administratiu formulat contra el decret municipal núm. 1607/2018, de 
20 de febrer, del regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, en 
virtut del qual es va declarar inadmissible a tràmit el recurs de reposició interposat en 
data 25 d’agost de 2017 pel contribuent contra la liquidació de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 4324408, de 
quota 2.335,94 euros, per la transmissió de data 21 de juliol de 2016 de la finca 
situada al carrer XXX, de Mataró. 
 
El recurrent demanava la devolució de l’import pagat indegudament, atès que entenia 
que havia venut l’immoble per un import inferior al de compra, així com manifestava 
que l’acte discutit és una autoliquidació i instava procediment d’impugnació de 
quantia i devolució d’ingressos indeguts. Adduïa que en data 25 d’agost de 2017 va 
presentar recurs de reposició. També demanava la revocació de la liquidació d’acord 
amb una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Murcia i la nul·litat de ple dret 
de la liquidació, a l’empara de les lletres a) i f) de l’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Invocava la sentència de data 11 de maig de 2017 del Tribunal Constitucional, la qual 
dicta la nul·litat ex origine dels preceptes reguladors de l’IIVTNU, així com la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castilla-La Mancha, la qual aplica una 
fórmula de càlcul diferent de l’establerta pel text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
La sentència manifesta que en el mateix dia en què havia de celebrar-se la vista en el 
Jutjat, la part actora va presentar un escrit desistint del procediment. En l’acte de la vista 
l’Ajuntament va manifestar la seva conformitat amb dit desistiment. 
 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara la finalització del 
procediment contenciós administratiu per desistiment de l’actora del seu recurs. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de 
Govern Local per la resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, 
proposo els següents ACORDS 
 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 27 de novembre de 2019 el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en virtut de la qual té per desistit 
el senyor M.T.L. del seu recurs contenciós administratiu formulat contra el decret 
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municipal núm. 1607/2018, de 20 de febrer, del regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, en virtut del qual es va declarar inadmissible a tràmit el 
recurs de reposició interposat en data 25 d’agost de 2017 pel contribuent contra la 
liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU) núm. 4324408, de quota 2.335,94 euros, per la transmissió de data 21 de 
juliol de 2016 de la finca situada al carrer XXX, de Mataró. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona”. 
 

 

Es donen per assabentats 

 

 

8. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN VIRTUT DE LA QUAL DESESTIMA EL 

RECURS D'APEL·LACIÓ 36/2019-J FORMULAT PER J.S.T. I R.S.T. CONTRA LA 

SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE 

BARCELONA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 293/2017-V I 

297/2017-E, RELATIVA A DUES LIQUIDACIONS DE L'IIVTNU (2020/000010231) 

 

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

i Mobilitat, presenta la següent proposta: 

 

En data 26 de setembre de 2019 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència en virtut de la qual desestima el 
recurs d’apel·lació formulat pels senyors J.S.T. i R.S.T. contra la sentència de 15 
d’octubre de 2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona en 
el recurs contenciós administratiu núm. 293/2017-V, al qual es va acumular el recurs 
contenciós administratiu núm. 297/2017-E. 
 
Els recurrents havien impugnat les liquidacions de l’impost sobre el valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 4434678 i 4434679, emeses per la transmissió de 
data 4 de març de 2012 de les dues meitats indivises de la finca situada al carrer 
XXX, de Mataró. El recurs es fonamentava principalment en què les liquidacions 
impugnades eren contràries a dret perquè es basaven en un valor cadastral erroni. 
Consideraven que el valor cadastral aplicable no era el de la ponència de valors de 
2005 (que havia establert un valor cadastral de 2.477.885,09 euros), sinó el de la 
ponència de valors de 2012, la qual tot i tenir efectes a partir de l’1 de gener de 2013, 
establia un valor cadastral de 260.062,14 euros. Subsidiàriament, sol·liciten que 
s’apliqués el valor indicat en l’informe pericial que van aportar amb el seu escrit de 
demanda, en el qual determinen que el valor de mercat del terreny era de 344.009,98 
euros. 
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En data 15 d’octubre de 2018 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona 
va dictar sentència desestimatòria del recurs formulat pels senyors J.S.T. i R.S.T. Motiva 
que l’Ajuntament va emetre les liquidacions d’acord amb els preceptes legals aplicables, 
és a dir, prenent el valor cadastral que el terreny tenia en el moment de la meritació del 
tribut (4 de març de 2012). En canvi, la part actora no va acreditar que aquest valor 
incorregués en error de fet o aritmètic susceptible de ser modificat mitjançant el 
procediment de rectificació d’errors materials previst a l’article 220 de la Llei general 
tributària, als efectes de poder aplicar retroactivament la nova ponència de valors 
aprovada l’any 2012. 
 
La part actora va interposar recurs d’apel·lació contra la sentència de data 15 
d’octubre de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona i es va 
incoar el recurs d’apel·lació núm. 36/2019-L davant del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. Dit Tribunal va dictar sentència en data 26 de setembre de 2019, en virtut de 
la qual va desestimar el recurs d’apel·lació formulat pels senyors J.S.T. i R.S.T. El 
Tribunal confirma els raonaments exposats pel Jutjat i ratifica que el fet imposable de 
l’IIVTNU de la present transmissió es va produir en data 4 de març de 2012, havent 
d’aplicar el valor cadastral que la finca tenia en aquesta data. No és admissible el valor 
proposat per l’arquitecte, ja que la llei no permet l’aplicació de valors diferents dels 
aprovats pel Cadastre Immobiliari. 
 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara les liquidacions 
impugnades ajustades a dret. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de 
Govern Local per la resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, 
proposo els següents ACORDS 
 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 26 de setembre de 2019 de 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
virtut de la qual desestima el recurs d’apel·lació  interposat pels senyors J.S.T. i R.S.T. 
contra la sentència de 15 d’octubre de 2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 293/2017-V, al qual es 
va acumular el recurs contenciós administratiu núm. 297/2017-E. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució a la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 

 

Es donen per assabentats 

 

 

 

Servei de Compres i Contractacions 
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9. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL 

SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES DE AJUNTAMENT 

DE MATARÓ, AIGÜES DE MATARÓ SA I PUMSA PER UN IMPORT FIXAT COM A 

MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 218.530,71 

EUROS, IVA NO INCLÒS, PELS DOS ANYS DE DURADA INICIAL DEL 

CONTRACTE. (EXP. 4042/2020) 

 

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

i Mobilitat, presenta la següent proposta: 

 

“1. Mitjançant informe del tècnic de Compres   sol·licita la contractació del 
subministrament de combustible  per a vehicles de l’Ajuntament, Aigües de Mataró 
SA i Pumsa per  un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins 
a  218.530,71  euros, IVA no inclòs, pels dos anys de  durada inicial  del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les 
modificacions previstes en el plec i  la  possibilitat de pròrroga , el valor estimat del 
contracte és de  480.767,56 euros. 
 
2. Consta a l’expedient: 
 

 Informe de la secretària general  respecte de l’adequació dels plecs econòmics 
administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la 
Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic. 

 

 Informe de l’interventor de Fons   respecte a l’existència de crèdit adequat i 
suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a les 
partides corresponents  del pressupost municipal, i la previsió de crèdit adequat i 
suficient en els  que s’ aprovin pels exercici 2021 i 2022.  

 
3. Atès el que disposen els arts. 16, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de 
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració,  
Bon Govern i  Mobilitat, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 

PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de combustible per a 
vehicles de l’Ajuntament, Aigües de Mataró, SA i Pumsa per un import fixat com a 
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a  218.530,71 euros, IVA no inclòs, 
pels dos anys de durada inicial del contracte. 
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A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les 
modificacions previstes en el plec i  la  possibilitat de pròrroga , el valor estimat del 
contracte és de  480.767,56 euros. 
 
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regirà la contractació del subministrament expressat en l’apartat anterior, mitjançant 
tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
 
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de 
l’enviament de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions. 
 
QUART .Autoritzar  la despesa de fins 218.530,71 €  més  45.891,45   € en concepte 
d’IVA, en total   264.422,16 €, amb el següent detall:   
 
Ajuntament: 188.136,16€ (llista A núm. 413 de 54.873,04 €, llista AFUT núm. 418 de 
94.068,08 € i llista AFUT núm. 415 de 39.195,04 €) 
Aigües de Mataró, SA: 32.000,00 € 
Pumsa: 44.286,00 € 
 
CINQUÈ. 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 en les corresponents 
partides dels pressupostos municipals que s’aprovin pels exercici 2021 i 2022, a fi de 
poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 
esmentades anualitats”. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica 

 

10.  PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A LA XARXA 

CORH (COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS). 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  

“Fets 
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Primer.- La xarxaCORH de la Diputació de Barcelona és l’espai presencial de la 

Comunitat de Recursos Humans (CORH) i està format pels responsables de 

departaments de recursos humans d’ajuntaments de més de 12.000 habitants de 

la demarcació de Barcelona des de la qual comparteixen informació, coneixements 

i eines de treball per al benefici mutu. 

Constitueix una xarxa de relació de responsables de personal que promou el 

sentiment de pertinença i confiança dels seus membres per compartir informació 

real, fidedigna i útil amb vista a la gestió diària de personal. 

Segon.- L’any 2014, la Diputació de Barcelona va considerar la necessitat que la 

xarxaCORH estigués dotada d’un instrument de compromís entre l’entitat i els 

ajuntaments que formaven part de l’espai presencial, on s’establissin les 

previsions jurídiques i tècniques bàsiques que havien de regir la prestació 

d’aquesta funció de cooperació per part de la Diputació. 

Així, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 13 de 

novembre de 2014, va aprovar el Conveni-tipus sobre l’adhesió dels ajuntaments 

de la demarcació de Barcelona a la xarxaCORH o espai presencial de la 

Comunitat de Recursos Humans. 

Tercer.- En data 19 de gener de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 

de Mataró va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la xarxa CORH o 

espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de 

Barcelona. 

Quart.- En data 29 d’abril de 2015, l’Ajuntament de Mataró va signar el conveni-

tipus sobre l’adhesió dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona a la 

xarxaCORH o espai presencial de la comunitat de Recursos Humans de la 

Diputació de Barcelona. 

Aquest conveni tenia una vigència incial de 4 anys, a comptar des de la seva 

signatura, prorrogables de forma tàcita, per anys naturals. 

Cinquè.- La Diputació de Barcelona ha considerat adequat modificar l’instrument 

d’establiment del marc general i els principis que regiran la xarxaCORH, mitjançant 

un protocol d’adhesió que reguli les relacions entre la Diputació i els socis d’aquest 

espai presencial que s’hi adhereixen, que substituirà l’anterior conveni-tipus.  

En conseqüència, en data 20 de novembre de 2019 s’ha publicat al BOPB el 

dictamen d’aprovació del Protocol General per l’adhesió a la xarxa CORH o Espai 

presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, 

així com el model de sol·licitud d’adhesió (núm.reg.580/19), aprovat per la Junta 

de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 14 de novembre de 

2019.  

Fonaments de dret 
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L’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals recullen els convenis de 

cooperació. 

La Disposició addicional 8a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, estableix que tots els convenis vigents subscrits per qualsevol 

administració Pública hauran d’adaptar-se al que preveu l’esmentada normativa en 

el termini de 3 anys, a comptar des de l’entrada en vigor de la Llei, és a dir, que el 

termini finaliza el 2 d’octubre de 2020. 

Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- APROVAR la sol·licitud d’adhesió de l´Ajuntament de Mataró a la xarxa 

CORH o espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de 

Barcelona que implica l’acceptació del contingut del Protocol General per l’adhesió a 

la xarxaCORH o Espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la 

Diputació de Barcelona.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  

 

 

 

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

 

Servei d’Espais Públics 

 

11. APROVAR LA DESPESA PEL TRACTAMENT DE RESIDUS PER A L’ANY 

2020, D’ACROD AMB ELS CÀNONS DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE 

RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME, PER UN IMPORT TOTAL DE 

3.393.072,82€ 

 

Francisco Javier Gomar Martín, Regidor delegat de Transició Energètica, 
Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat  presenta la present proposta: 
 

“Antecedents de fet 
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1. - El passat 11 de desembre de 2019 van ser aprovats, per la Junta General del 
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, els cànons per 
al  tractament, transferència i gestió per aquest any 2020 (IVA inclòs), pels 
diferents serveis que el Consorci presta als Ajuntaments consorciats, d’acord amb 
el següent detall: 

 
 

 2020 2019 Variació  

Tractament matèria orgànica 

Transferència de la FORM 9,97 €/Tn 9,87 €/Tn 1,01% 

Tractament de la FORM 66,51 €/Tn 58,39 €/Tn 13,91% 

Gestió dels impropis 43,32 €/Tn 42,82 €/Tn 1,17% 

Treballs Consorci 

Cànon tractament fixe 32,62 €/Tn 31,84 €/Tn 2,45% 

Cànon variable 33,26 €/Tn 31,91 €/Tn 4,23% 

Tractament Voluminosos 

Cànon tractament planta 
voluminosos 

53,80 €/Tn 51,20 €/Tn 5,08% 

Transferències recollida selectiva 

Envasos 27,36 €/Tn 27,09 €/Tn 1,02% 

Vidre 18,88 €/Tn 18,69 €/Tn 1,00% 

 
2.- El responsable de la Unitat de residus i neteja viària, en data 12 de febrer de 
2020, ha informat favorablement i ha fet una previsió de despesa tenint en compte 
els esmentats cànons, la previsió de tones a recollir i els ingressos provinents de la 
valotització dels residus en el present exercici com es reflecteix en el quadre 
seguent: 

 

 Aplicació pressupostària Previsió any 2020 

Treballs consorci tractament brossa 710100.162310.22799 2.646.258,99 

Tractament de matèria orgànica 710100.162320.22799 408.777,99 

Recollides selectives 710100.162140.22700 92.223,27 

Tractament residus voluminosos 710100.162330.22799 245.813,22 

  3.393.072,82 

 
 
Fonaments de dret 
 
Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 
Bases d’Execució del Pressupost vigent 
 
En conseqüència, el regidor delegat de Transició Energètica, Sostenibilitat, Espai 
Públic i Serveis de Ciutat proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la despesa pel tractament de residus per a l’any 2020, d’acord amb 
els nous cànons aprovats per la Junta General del Consorci per al Tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme, per un import total de 3.393.072,82 €. 
 
Segon.- Autoritzar i diposar a favor del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme l’import de 3.393.072,82 €, a càrrec del Pressupost Municipal 
per a l’any 2020, d’acord amb el següent detall: 
 
 
AD  12020000010652  2.646.258,34€ 710100 162310 22799 Treballs Consorci Tractament Brossa                                          
            
AD  12020000010651   408.777,99€ 710100 162320 22799 Tractament de matèria orgànica 
 
AD  12020000010653   245.813,22€ 710100 162330 22799 Tractament residus voluminosos 
 
AD  12020000010655     92.223,27€ 710100 162140 22700 Recollides selectives 
 

 
Tercer. - Comunicar el present acord al Consorci per al Tractament de Residus 
Sòlids Urbans de Maresme als efectes oportuns. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  

 

 

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 

 

DIRECCIÓ D'URBANISME I PLANIFICACIÓ 

 

Servei d'Urbanisme i Patrimoni 

 

12.  APROVACIÓ INICIAL DEL CONVENI DEL PMU13 MARESME TOLÓ. 

 
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació 
Professional, presenta la proposta següent:  

 
“El Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró de 1996, aprovat definitivament pel 
conseller de política Territorial i Obres Públiques el 12 de desembre de 1996 (Text 
Refós el Pla General d’Ordenació de Mataró, el 3 d’abril de 1997, publicat al DOGC el 
24 d’abril de 1997) va definir uns sectors de remodelació que comprenien sòls 
ocupats en la seva totalitat o en gran part per instal·lacions industrials, per a la 
modificació i adequació dels seus usos als que s’establien en cada cas. Entre ells, el 
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sector 5-05 Maresme Toló, conformat per les parcel·les delimitades pel Camí Ral, 
l’Avinguda Maresme i els carrers Toló i Navarro, que tenia com a principal objectiu 
establir els instruments urbanístics precisos que possibilitessin la transformació dels 
usos industrials actuals a fi d’adequar-se al caràcter residencial del conjunt de l’àrea 
en la què estan ubicats.  
 
El 6 de juny de 2018, Spay Developments, S.L. en qualitat de propietària majoritària 
del sector, va presentar a l’Ajuntament de Mataró el Pla de Millora Urbana del sector 
Maresme- Toló per a la seva tramitació, preveient el desenvolupament de l’àmbit en 
una única etapa i mitjançant el sistema de reparcel·lació per compensació bàsica. 
 
El PMU va ser aprovat definitivament, amb prescripcions, per acord de la CTUB de 20 
de març de 2019 i donada la conformitat al Tex Refós per acord del mateix òrgan de 
19 de juny 2019. 
 
De conformitat amb el què estableixen els instruments de planejament, la totalitat del 
sostre privat del sector és de 9.358,25 m2/st, resultant en conseqüència un 
aprofitament urbanístic a obtenir gratuïtament per l’Ajuntament de Mataró de 935,82 
m2/st.  
 
La materialització d’aquest aprofitament, amb la distribució d’usos prevista, en una 
única parcel·la a favor de l’Ajuntament de Mataró no resultaria una solució convenient 
als interessos municipals, segons el criteri tècnic municipal. Per aquest motiu, s’han 
endegat converses amb el promotor privat amb la finalitat que l’aprofitament a obtenir 
pel consistori es situï en una finca a adjudicar en indivís amb aquest promotor, per la 
posterior obtenció d’aquest aprofitament en elements privatius ja acabats.  
 
Resulten d’aplicació, entre d’altres, els articles 46.2 b), 104 i 165 i següents del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme i els articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
Per tot això, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció dels següents 
acords:  
 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la minuta de conveni urbanístic de gestió entre 
l’Ajuntament de Mataró, la Junta de Compensació del sector 05 Maresme Toló i Spay 
Developments, S.L. referent a la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic del Pla de 
Millora Urbana (PMU 13) Maresme Toló. 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el conveni urbanístic aprovat inicialment 
durant el termini d’un mes, d’acord amb allò establert a l’article 26.1 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, per 
tal que qualsevol persona interessada pugui presentar les reclamacions o 
al·legacions que s’estimin oportunes. 
 
En cas de no presentar-se’n, el conveni quedarà aprovat definitivament sense 
necessitat de cap altre tràmit.  
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TERCER.- Notificar aquest acord als interessats”.   
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de dues de la tarda, el senyor 

President aixecà la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta. 

 
 
 
David Bote Paz                         M. Lluïsa Guañabens Casarramona 
Alcalde President                      Secretària General acctal. 
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