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ACTA NÚM. 5  - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC 

EL 22/03/2021 

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

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-dos de març de dos mil vint-i-u,  a la  una del  

migdia, es reuneix de forma telemàtica, en virtut del previst per l'article 46.3 de la Llei 

7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, a l’objecte de celebrar 

sessió ordinària corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del 

Sr. 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 
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 de la Secretària General accidental senyora M. Lluïsa Guañabens 

Casarramona, que certifica. 

 

Excusa la seva assistència: 

 

Núria Moreno Romero   4t.  Tinent d’Alcalde 

 

 

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 
8/03/2021, 
 

 
2. DESPATX OFICIAL 
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CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  
 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 

3. Aprovar la indemnització corresponent al contracte pel Servei d’intervencions 
 preventives  comunitàries emmarcades en el Pla Municipal de 
 drogodependències a l’empresa FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ per un 
 import de 1.928,95€. 
 
4. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
 regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de 
 manteniment de l’ enllumenat públic de Mataró, per un import fixat com a 
 màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.182.344,40 euros, IVA no 
 inclòs,  pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp.2020/000055686). 
 

5. Desestimació del recurs de reposició contra l’acord de Junta de Govern Local 
 de data 25 de  gener de 2021 (2019/000003801). 

 
 

  
PRECS I PREGUNTES  

 
 

   
Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió 
pública. 

 
 

 
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 
 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica 

 
6. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de 

treball principal presentada per A.T.R. 
 

 

 

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 08/03/2021 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 
 

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

 

 

 
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 
 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
-Servei de Compres i Contractacions- 

 
 

3. APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT AL CONTRACTE PEL 

SERVEI D’INTERVENCIONS PREVENTIVES COMUNITÀRIES EMMARCADES EN 

EL PLA MUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES A L’EMPRESA FUNDACIÓ 

ÀMBIT PREVENCIÓ PER UN IMPORT DE 1.928,95€.  

 

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

“Primer. En data 19 de setembre de 2018 es va formalitzar el contracte pel 

Servei d’intervencions preventives comunitàries emmarcades en el Pla Municipal 

de drogodependències a l’empresa Fundació Àmbit Prevenció per una  durada de 

dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-ho dos anys més. 

 

Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19. 

 

Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria 

de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la 

suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a 
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conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les 

Comunitats Autònomes o l’ Administració Local per combatre-ho. 

 

Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en 

suspens l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis  

efectivament soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin 

acreditats. Els danys i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat 

seran únicament els següents: 

 

-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al 

personal adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del 

contracte, durant el període de suspensió. 

 

-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de 

suspensió del contracte. 

 

-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, 

instal·lacions i equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre 

que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per 

altres finalitats diferents de l'execució del contracte suspès. 

 

-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i 

vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista 

i estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte. 

 

En els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva que hagin 

quedat suspesos conforme al previst en aquest apartat, l’òrgan de contractació 

podrà concedir a instància del contractista un abonament a compte de l’import 

estimat de la indemnització que correspongui. L’abonament a compte es podrà 

realitzar en un sol pagament o mitjançant pagament periòdics. Posteriorment, 

l’import avançat es descomptarà de la liquidació del contracte. 

 

No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2150/2020, de 20 de març, es van suspendre 

de forma total o parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte 

successiu de l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que degut a les 

circumstàncies actuals no es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es 

pugui reprendre. 
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Sisè.- En el mateix decret s ’ordenava als tècnics responsables de cada contracte 

de serveis i subministrament de tracte successiu l’aixecament d’una acta que 

signaran conjuntament amb el contractista en la que es consignaran les 

circumstàncies que l’ han motivada i la s ituació de fet. 

 

Setè. En data 14/07/2020 la responsable del contracte i la representant legal de 

l’empresa adjudicatària del contracte, han aixecat acta en la que es posa de manifest 

que al no ser possible realitzar la prestació des del 14 de març com a conseqüència 

del Covid-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats  autònomes o 

l’Administració Local, s’ha hagut de suspendre de forma total la prestació del 

servei d’intervencions prevent ives comunitàries emmarcades en el pla municipal 

de drogodependències. 

 

En la mateixa acta que es consignen les despeses que seran objecte 

d’indemnització per part de l’Ajuntament. Els imports que consten a l’acta són 

provis ionals, a l’espera que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el 

període de suspensió. 

 

Vuitè. L´empresa adjudicatària del contracte del servei d’intervencions 

preventives comunitàries emmarcades en el Pla Municipal de 

drogodependències, Fundació Àmbit Prevenció, no ha facturat en concepte de 

bestreta a càrrec de la indemnització. 

 

Novè. En data 21 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número 

d’entrada 08121300082020026681, l’acreditació de danys i perjudicis  

indemnitzables soferts durant el termini de suspensió del contracte. 

 

Desè. En data 17 de febrer de 2021, el Director de Seguretat Pública emet 

informe en el que, revisada la documentació aportada per l’empresa Fundació 

Àmbit Prevenció, es considera que acredita correctament les despeses que 

ascendeixen a 1.928,95€. 

 

Fonaments de dret 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

 

Decret d’ Alcaldia 2150/2020, de 20 de març, de suspensió de forma total o 

parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de 
l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal. 
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Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 
Mobilitat, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la 
Junta de Govern Local el següent acord: 

 

Primer . Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FUNDACIÓ  

ÀMBIT PREVENCIÓ per un import de 1.928,95€ d’acord amb la 

documentació presentada i l’informe del Director de Seguretat Pública, pel 

servei d’intervencions preventives comunitàries emmarcades en el Pla 

Municipal de Drogodependències.  

 

Segon. Abonar a l’empresa l’import de 1.928,95€, en concepte d’indemnització 
per la suspensió del contracte. 

 

Tercer . Aprovar el document comptable AD del 2021 núm. 18902, per import 

de 1.928,95€. 

 

Quart. Notificar la present resolució a l’empresa interessada”. 
 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables:   Unanimitat. (8).  

 
 
 

 
4. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L’ ENLLUMENAT 

PÚBLIC DE MATARÓ, PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A 

L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 1.182.344,40 EUROS, IVA NO 

INCLÒS, PELS DOS ANYS DE DURADA INICIAL DEL CONTRACTE (EXP. 

2020/000055686). 

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

 
1. Mitjançant informe del cap del servei d´Espais Públics  sol•licita la contractació del 
servei de manteniment de l´enllumenat públic de Mataró   per  un import fixat com a 
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màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.182.344,40  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  2.837.626,56 euros. 
2. Consta a l’expedient: 
 
• Informe de la secretària general   respecte de l’adequació dels plecs 
econòmics administratius i tècnics particulars elaborats 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 exercicis 2022 i 2023. 
 
 
Fonaments de dret 

 
1. Atès el que disposen els arts. 17, 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. 4705/2019 de 9 de juliol, 
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 servei d´enllumenat públic de Mataró,  
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a  
1.182.344,40 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  2.837.626,56 euros. 
 
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regirà la contractació del servei 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 1.430.636,72 €, iva inclòs , amb el següent 
detall:   
 
A núm. 26.383 per import de  417.269,04 € 
AFUT núm. 26.384  per import de  1.013.367,68 € 
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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 per als exercicis 2022 a 2023, a 
fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 
esmentades anualitats” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables:   Unanimitat. (8).  

 

 

 

. 
5. DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DE 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25 DE GENER DE 2021 (2019/000003801).  

 

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

i Mobilitat, presenta la següent proposta 

 

“Relació de fets 

Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2021, es va 

acordar aprovar la indemnització corresponent a l’empresa CIVIL STONE SL, per un 
import de 3.099,89e d’acord amb la documentació presentada i l’informe de 
l’arquitecta tècnica del Servei d’Equipaments Municipals. 

 

Segon. En data 23 de febrer de 2021, dintre del termini concedit a l’efecte, 

l’empresa CIVIL STONE SL interposa recurs de reposició contra l’esmentat acord, 
en considerar que: 

 

“L’acord adoptar per la Junta de Govern Local en sessió de data 25 de gener de 
2021 és nul de ple de atès que la suspensió de les obres han estat dictades pel 
propi Ajuntament i no a petició del contractista. Improcedència d’aplicar l’article 34 
del RDL 8/2020, de 17 de març de mesures urgent.”  

 

Fonaments de dret 

Primer. Objete del recurs 

L’acord que es recorre no té per objecte la suspensió de les obres sinó aprovar una 

indemnització. 
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Aquesta indemnització ha estat acordada en base a l’informe de data 11 de 

novembre de 2020 de l’arquitecta tècnica després d’analitzar la documentació 

presentada en data 21 de juliol de 2020, amb número de registre 

08121300082020026764, per CIVIL STONE SL a l’efecte.  

 

En qualsevol cas, el que podria ser objecte de recurs és la quantia, no pas la 

suspensió d’un contracte pels Decrets d’Alcaldia aprovats en data 18 i 20 de març 

de 2020, i que no van ser objecte de recurs en el seu moment. 

 

Així, en aquest primer punt de l’acord, no s’acorda cap suspensió sinó que aprova 

l’import d’una indemnització i, per tant, cal desestimar el recurs presentat en aquest 

sentit. 

 

Segon. Despeses acreditades 

En data 16 d’abril de 2020, la recorrent presenta sol·licitud d’indemnització arrel de 

la suspensió del contracte d’obra del projecte executiu d’adequació de la planta 

baixa de l’edifici de La Presó per activar el seu ús com a Nou Espai de les Arts – 

Fase 1. 

Consta a l’expedient que la recorrent ha facturat en concepte de bestreta a càrrec 

de la indemnització, la quantitat de 20.603,76 €, segons es detalla a continuació:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisada la documentació presentada en data 21 de juliol de 2020 per a 

l’acreditació dels danys i perjudicis indemnitzables soferts durant la suspensió del 

contracte, no consten acreditades –no aporta- les següents despeses: 

 Justificant de l’ingrés de nòmina. 

 Conveni col·lectiu que els hi és d’aplicació. 
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Com a conseqüència, s’aprova indemnització pels conceptes acreditats 

fefaentment de la manera acordada entre les parts (Acta signada de 17 d’abril de 

2020) i que ascendeix a un total de 3.099,89€, amb el desglossament següent: 

 

  

 

 

 

 

Tercer. Abonament de l’import facturat com a bestreta 

En l’acord de Junta de Govern Local recorregut, en el punt segons de la part 

dispositiva es sol·licita a l’empresa CIVIL STONE SL l’abonament de l’import de 

17.503,87€, com a conseqüència de la diferència entre l’import facturant com a 

bestreta i l’import final de la indemnització d’acord amb la documentació 

acreditada. 

Aquest segon punt no acorda cap suspensió de contracte, sinó l’abonament que 

correspondria efectuar per part de la recorrent a l’Ajuntament de Mataró. 

 

Quart. Competència 

D’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, és competent per resoldre el recurs 

de reposició el mateix òrgan que hagi dictat l’acte recorregut. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de 

juliol, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, 

PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD: 

 

ÚNIC. Desestimar el recurs de reposició presentat per CIVIL STONE SL contra 

l'acord Junta de Govern Local de 25 de gener de 2021, atès que les al·legacions 

fan referència a la suspensió de les obres municipals acordada per Decret 

d'Alcaldia de data 18 de març de 2020, i l'acord recorregut aprova la indemnització 

de 3.099,89€ i la sol·licitud a l’empresa CIVIL STONE SL d’abonament de l’import 

de 17.503,87€ com a diferència entre l’import facturat com a bestreta i l’import final 

de la indemnització” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat (8) 
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Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del 

Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de 

substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió. 

 

 

 
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 
 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica- 

 
 

6. DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PÚBLICA AMB EXERCICI 

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER A.T.R. 

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

“Supòsit de fet 

I.- El Sr. A.T.R., funcionari de carrera del subgrup A1 de la Diputació de Barcelona, 

adscrit definitivament al lloc de treball de cap del servei d’Habitatge, de la Direcció de 

Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats, des de l’1 de novembre de 2019, en mèrits del 

Decret del Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, número 

8387/2019, pel qual es va resoldre el concurs de mobilitat interadministrativa, ha 

presentat sol·licitud de compatibilitat de segona activitat en què demana 

compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat 

pública secundària com a professor associat del Departament de sociologia, a temps 

parcial, impartint una assignatura sobre gestió de projectes a la Universitat Autònoma 

de Barcelona. 

II.- La durada de la relació laboral serà des de l’01 de febrer de 2021 fins al 31 de 

juliol de 2021, amb una jornada laboral setmanal de 8 hores, de les quals el 50% 

seran lectives (els dimarts de 17:00 a 19:00 hores i els dijous de 15:00 a 17:00 hores) 

i la resta, d’assistència i tutoria a l’alumnat, percebent una retribució mensual de 

610,87 euros. 
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Fonaments de dret 

1. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques 

ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 

servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (dictada 

per la Generalitat de Catalunya) i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

2. L’art. 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 

servei de les Administracions Públiques estableix que el personal comprès en l’àmbit 

d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions 

locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació 

de treball. 

3. L’art. 3 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que només es 

podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic, entre 

d’altres, en els supòsits previstos a la Llei per a les funcions docent i sanitària. Per a 

l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de 

compatibilitat, que no suposarà modificació de jornada de treball i horari dels dos 

llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en ambdós.  

L’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 

personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de 

treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa 

prèvia.  

4. L’art. 4 de la Llei estatal d’incompatibilitats, disposa que es podrà autoritzar la 

compatibilitat, complides les restants exigències d’aquesta Llei, per al 

desenvolupament d’un lloc de treball a l’esfera docent com a Professor universitari 

associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb una durada 

determinada.  

Així mateix, l’article 4 de la Llei catalana determina que són supòsits de compatibilitat 

d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en el sector públic, entre d’altres: 

“a) La compatibilitat per ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat 

en règim de dedicació a temps parcial i amb una durada determinada”.  

5. L'art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que el reconeixement de 

compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat/da. 

6. L’article 7 de la Llei estatal d’incompatibilitats estipula com a requisit necessari per 

autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el que la quantitat total percebuda per 

ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista en els Pressupostos 

Generals de l’Estat pel càrrec de Director general, ni superi la corresponent al 

principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 30 per 100, 
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pels funcionaris del Grup A o personal de nivell equivalent (grup al qual pertany la 

interessada). 

Analitzada la sol·licitud del senyor T., la remuneració global no superaria els límits 

establerts a l’article 7. 

7. L’incompliment del disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme al 

règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en 

que s’hagi incorregut. I que en aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica 

com a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre 

incompatibilitats. 

 

8. L’article 333 a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple 

de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. Per acord del Ple 

Municipal en sessió ordinària celebrada en data 3 d’octubre de 2019, s’ha delegat a 

la Junta de Govern Local la competència sobre declaracions de compatibilitat per 

l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la Corporació. 

 

 

Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient.  

 

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.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor A.T.R. entre l’activitat 

principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat pública secundària com a 

professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona, en els termes i amb els 

requisits referits en la present resolució. 

 

Segon.- Informar a la persona interessada que:  

 

 El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari 

de l’interessat; 

 El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efectes en 

el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del 

principal com de la segona activitat, que l’interessat haurà de comunicar a 

l’Ajuntament de Mataró. 

 D’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre 

el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter 

molt greu. 
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Tercer.-  Notificar el present acord a la persona interessada” 

  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat (8) 

 

 

 

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

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

 

 

L’Alcalde,   La Secretària General acctal., 

David Bote Paz  M. Lluïsa Guañabens Casarramona 


