RESOLUCIÓ RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LES NORMES PARTICULARS DEL PROCÉS
D’ADJUDICACIÓ, EN RÈGIM DE LLOGUER, D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I LLIURES
GESTIONATS PER PUMSA.

El Sr. Josep Canal i Codina, en la seva condició d’apoderat de PUMSA en virtut de l’acord del
Consell d’Administració de data 7 de novembre, elevat a públic mitjançant escriptura pública de
data 8 de novembre de 2017, atorgada davant el Notari de Mataró Sr. Guzmán Clavel Jordà, amb
número 1418 del seu protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45.415, Foli
72, Full B-103.291, inscripció 65a.
En virtut de la referida escriptura el Sr. Canal té atribuïdes les competències per adoptar tots els
acords relatius a l’adjudicació dels habitatges conforme al procediment establert al Reglament
del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Mataró, aprovat definitivament
i publicat al BOPB en data 5 de juliol de 2016, segons estableix l’article 20 del referit reglament,
i en ús d’aquelles competències dicta la present,

RESOLUCIÓ
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió plenària de data 7 d’abril de 2016, va
aprovar inicialment el Reglament del Registre de Sol·licitants amb Protecció Oficial de Mataró,
elevat a definitiu al no haver-se presentat reclamacions ni suggeriments en el període
d’exposició pública.
ATÈS que l’esmentat Reglament, en l’article 20, estableix que l’òrgan competent per adoptar
tots els acords relatius a l’adjudicació dels habitatges és el Director de l’Òrgan Gestor, PUMSA,
encarnat en la figura de de l’apoderat.
ATÈS que actualment hi ha 13 habitatges pertanyents a diferents promocions susceptibles de
ser llogats i que també es preveu que n’hi hagi alguns més que vagin quedant vacants a mesura
que vagin finalitzant els contractes de lloguer o bé s’incorporin al patrimoni de PUMSA.
El que subscriu en la seva qualitat d’Apoderat de PUMSA, Òrgan Gestor del Registre de
Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Mataró,

RESOLC:
PRIMER.- INICIAR el procediment d’adjudicació, règim de lloguer, de 13 habitatges amb
protecció oficial i lliures, ubicats a diferents promocions del Municipi de Mataró, en els termes
previstos a les normes particulars del procés d’adjudicació per aquests habitatges així com

aquells habitatges que vagin quedant vacants a mesura que vagin finalitzant els contractes de
lloguer o be els que s’incorporin al patrimoni de PUMSA.
SEGON.-Aprovar les bases específiques de la convocatòria que ha de regular
l’adjudicació dels habitatges esmentats que s’annexen a la present resolució.
TERCER.- Notificar la present resolució, d’acord amb l’article 35 del Reglament del
Registre de sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Mataró.
I als efectes legals oportuns es signa la present resolució.
Mataró, 2 de desembre de 2021
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