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ACTA NÚM. 7 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC
EL 19/04/2021
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el dinou d’abril de dos mil vint-i-u, a les tretze hores i quaranta
minuts 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
Juan Carlos Jerez Antequera
Sergio Morales Diaz
Laura Seijo Elvira
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos
Elizabet Ruíz Moreno
Anna Villarreal Pascual

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde
6è. Tinent d’Alcalde
7è. Tinent d’Alcalde
8è. Tinent d’Alcalde

Excusen la seva assistència:

Núria Moreno Romero

4t. Tinent d’Alcalde

Assistits de la Secretària General accidental 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
6/04/2021
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2.

DESPATX OFICIAL
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica3.

Adquisició directa d’un habitatge en exercici de dret de tempteig i retracte,
zona Cerdanyola.

-Servei de Compres i Contractacions4.

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de prevenció,
vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Mataró per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 351.863,53 euros, IVA
no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 2021/000012569)

5.

Aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis i
dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i
esportives, wc públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA,
Pumsa, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’ Art Contemporani de Mataró
(Exp.2019/000017282).

6.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FUNDACIÓ CEO DEL
MARESME, pel contracte del servei de neteja de zones verdes i manteniment
d’equipaments de Mataró, per un import de 82.543,54

7.

Desestimació modificació servei de gestió i dinamització del centre Cívic Espai
Gatassa. (GTM 2019/000005076).

PRECS I PREGUNTES

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
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DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica8.

Resolució recurs de reposició interposat per la Sra. J.O.R. contra l’acord de la
Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2021, relatiu a la denegació de
compatibilitat de segona activitat.

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.
1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 06/04/2021

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 Gestió Econòmica3. ADQUISICIÓ DIRECTA D’UN HABITATGE EN EXERCICI DE DRET DE
TEMPTEIG I RETRACTE, ZONA CERDANYOLA
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix
la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la
Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis
de demanda forta i acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits
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pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjanant
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària. A més, aquesta norma
preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui exercir en
benefici del municipi on es troba situat l’habitatge.
L’Ajuntament de Mataró rep periòdicament comunicats de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya (AHC), oferint-li la possibilitat d’exercir aquest dret sobre tota operació de
compravenda que, enquadrada en la norma esmentada, afecta a habitatges
provinents de procediments hipotecaris.
D’altra banda, l’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar
solució a les demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la
crisi. I davant de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a
seguir és precisament la d’adquirir nous habitatges per incorporar-los al parc
d’habitatges propi amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat
s’ha dotat al pressupost municipal d’una partida específica.
Així doncs, l’instrument jurídic del dret de tanteig sobre aquesta tipologia d’habitatges,
reconegut pel Decret Llei 1/2015, de 24 de març, facilitarà la consecució d’aquestes
polítiques municipals.
Consten a l’expedient les dades d’un habitatge que es considera idoni per ser adquirit
per part del consistori. Es tracta de l’habitatge que respon a les següents dades:
Dades registrals: Finca 4421 inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró,
volum 3584, llibre 350, foli 1, inscripció 9a.
Referència cadastral: 2386121DF5928N0010ZK
Consta a l’expedient sol·licitud d’aquest consistori a l’AHC, de data 29 d’octubre de
2020, d’exercici el dret de tanteig sobre aquest habitatge a favor d’aquest municipi i
resolució favorable de l’AHC, de data 9 de novembre de 2020.
Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les
característiques de l’habitatge, sengles informes justificatius de l’adquisició, informe
de valoració del preu de l’immoble (que es situa per sota del mercat de mercat),
informe jurídic i dades registrals i cadastrals identificatives de l’immoble.
Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 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;
articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de
maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals; la disposició
addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 4705/2020,
de 9 de juliol PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau,
dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de
tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant
resolució de 9 de novembre de 2020, de l’habitatge situat a Mataró, que respon a les
dades consignades al punt segon.
SEGON.-

Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i
gravàmens, arrendataris i ocupants, per un import de SEIXANTA SET
MIL EUROS (67.000 €), l’habitatge situat a Mataró, titularitat de l’entitat
IM PASTOR 3 FONDO DE TITULACIÓN HIPOTECARIA, amb NIF V84370519, que respon a les següents dades registrals i cadastrals:

Dades registrals: Finca 4421 inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró,
volum 3584, llibre 350, foli 1, inscripció 9a.

Referència cadastral: 2386121DF5928N0010ZK

TERCER.-

Aprovar l’autorització i disposició de crèdit amb el document AD núm.
12021000025740 per un import de 67.000 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 820400 15222D 68200 Fons inversió
habitatge zona Cerdanyola, projecte 1522219001 Inversions Pla
Habitatge, del pressupost de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2021.

QUART.-

Sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que
hagi de formalitzar l’escriptura pública d’adquisició, de conformitat amb
el que disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de 1944.

CINQUÈ.-

Sol·licitar al senyor Registrador de la Propietat la inscripció del domini
de la finca a favor de l’Ajuntament de Mataró.

SISÈ.-

Incloure a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que
es derivin de l’adopció dels presents acords.

SETÈ.-

Facultar indistintament al Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat i a l’Il·lm. Senyor Alcalde de Mataró per a què, qualsevol,
d’ells a títol individual, formalitzi els documents públic i/o privats que
signin necessaris per la perfeccionament d’aquests acords.

VUITÈ.-

Notificar aquests acords a IM PASTOR 3 FONDO DE TITULIZACION
HIPOTECARIA, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i als serveis
municipals d’Ingressos i d’Habitatge.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).
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-Servei de Compres i Contractacions4.
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, VIGILÀNCIA,
SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DE MATARÓ PER UN IMPORT
FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A
351.863,53 EUROS, IVA NO INCLÒS, PELS DOS ANYS DE DURADA INICIAL DEL
CONTRACTE (EXP. 2021/000012569).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
1. Mitjançant informe de la cap del servei de Protecció Civil i Salut sol•licita la
contractació del servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges
de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins
a 351.863,53 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 738.913,41 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 el que s’ aprovi per l´ exercici 2022.

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 de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges de Mataró, per un import fixat com a màxim per
a l’adjudicació del contracte de fins a 351.863,53 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 738.913,41 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.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats des de l’
endemà de la publicació de l´ anunci en el perfil del contractant, per a la presentació
de proposicions.
QUART .Autoritzar la despesa de fins 425.754,88 €, iva inclòs , amb el següent
detall:
A núm. 31098 per import de 213.628,94 €
AFUT núm. 31100 per import de 212.125,94 €
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 del pressupost municipal que s’aprovi per l´ exercici 2022, a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant l´ esmentada
anualitat.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

5.
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ESCOLES, ESCOLES
BRESSOL, INSTAL·LACIONS CULTURALS I ESPORTIVES, WC PÚBLICS DE
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AIGÜES DE MATARÓ, SA, PUMSA, MATARÓ
AUDIOVISUAL I CONSORCI MUSEU D’ ART CONTEMPORANI DE MATARÓ
(EXP.2019/000017282).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
Relació de fets
1.Per acord de Ple de data 6 de maig de 2015 es va adjudicar el servei de neteja
dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions
culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA,
Mataró Audiovisual, Consorci Digital Mataró- Maresme i Consorci Museu d’Art
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Contemporani de Mataró a favor de l’empresa Servicios Especiales de Limpieza SA
per import de 13.205.682,92 €, iva inclòs
2. Mitjançant informe de data 23 de març de 2021 la Cap del Servei de Compres i
Contractacions proposa les següents modificacions del contracte:
a) A causa de la pandèmia sanitària provocada per la COVID19 els següent
equipaments es mantenen tancats: EAIA, Casals de la gent gran de La Havana,
La Llàntia i Molins, en aquest últim està previst fer una activitat els dissabtes, pel
qual es mantindrà una neteja a la setmana, i Centre Social Ciutat Freta. Pel
període de l’1 d´abril al 22 de juny de 2021 suposa una disminució de 363 hores
ordinàries i un estalvi de 5.713,26 €, IVA inclòs.
b) S´havia previst que els wc públics romandrien tancats fins el 31 de març, però al
decidir-se l´obertura a partir del 22 de març, suposa un increment de 76,50 hores
ordinàries, 8,50 hores festives i un increment del contracte per import de 1.371,38
€, iva inclòs.
c)Es considera necessari reforçar la neteja dels següents equipaments per poder
garantir la neteja i desinfecció mentre duri l’alerta sanitària per la pandèmia: Edifici
de la Via Pública, Benestar Social, Centre d’Acollida, Centre Cívic Espai Gatassa,
mentre duri la seva reconversió com a centre d’acollida, Casal de la gent gran del
Parc, mentre el servei de bar es mantingui tancat, OFIAC , Casal de joves de La
Llàntia, Espai jove Pla d’en Boet i Biblioteca Antoni Comas. Pel període de l’1
d´abril al 22 de juny de 2021 suposa un increment de 1.234 hores ordinàries i 165
hores festives i un increment del contracte per import de 22.670,45 €, IVA inclòs.
d)Es manté el reforç als diferents centres escolars per poder garantir la neteja i
desinfecció durant la major part de l’horari escolar, garantint la desinfecció
freqüent de tots aquells elements o zones que poden tenir més contacte amb les
mans, la neteja i la desinfecció després d’activitats i en els canvis de torns, i la
neteja i desinfecció dels lavabos. Pel període del 6 d´abril al 22 de juny de 2021
suposa un increment de 6.583,50 hores ordinàries i un increment del contracte per
import de 103.617,71 €, IVA inclòs.
e)Es manté en funcionament la pista polivalent coberta de Cerdanyola i la primera
planta de la nau Minguell per acollir l’escola de música, i s´assumeix la neteja de
l´escala de l´edifici nau Minguell. Pel període de l’1 d´abril al 21 de juliol de 2021
suposa un increment de 277 hores ordinàries i 9,5 hores festives i un increment
del contracte per import de 4.546,74 €, IVA inclòs.
3. Es preveu l’ existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses
derivades de la present modificació a les corresponents partides dels pressupost
de l’Ajuntament aprovat per a l’ exercici 2021.

Fonaments de dret
D’acord amb el previst en l’art. 219 en relació amb l’art. 106 del RDleg. 3/2011 de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic,
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la clàusula vint-i-unena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen
la present contractació preveu la possibilitat de modificar el contracte, sense que les
modificacions puguin superar el 10 % de l’import de licitació del contracte.
El Ple municipal en data 7 de juliol de 2016 va aprovar delegar a la Junta de Govern
les modificacions del contracte que no superin el 10 % de l’ import de licitació del
contracte.
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 dels següents acords:
Primer- Aprovar la següent modificació del contracte del servei de neteja dels
edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i
esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa,
Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, adjudicat a
l’empresa Servicios Especiales de Limpieza SA :
Incrementar el contracte per un total de 7.808 hores ordinàries i 183 hores festives,
per un import de 126.493,02 €, IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 130.412,04 € a favor de
Servicios Especiales de Limpieza SL, relació comptable ADC núm. 1110.
Tercer.- Aprovar la relació comptable inversa ADC/ núm. 1111
3.919,02 €”.

per import de

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

6.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
FUNDACIÓ CEO DEL MARESME, PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA
DE ZONES VERDES I MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS DE MATARÓ, PER UN
IMPORT DE 82.543,54
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Antecedents
Primer. En data 17 de maig de 2016 es va aprovar per Junta de Govern Local el
contracte del servei de neteja de zones verdes i manteniment d’equipaments de
Mataró, pel període de dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-ho dos anys més.
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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 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
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circumstàncies actuals no es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre.
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 situació de fet.

Setè. En data 31/03/2020 el responsable del contracte i el 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
de neteja de zones verdes i manteniment d’equipaments de Mataró.
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 provisionals, a l’espera
que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el període de suspensió.
Vuitè. Aquesta acta es va aprovar per decret del Regidor Delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat núm. 3133/2020, de 22 de maig.
Novè. En data 27 de maig de 2020 es va signar el Decret d’aixecament dels
contractes de serveis amb motiu de la Covid-19.
Desè. L´ empresa adjudicatària del contracte de servei de neteja de zones verdes i
manteniment d’equipaments, Fundació CEO del Maresme, no ha facturat en
concepte de bestreta a càrrec de la indemnització.
Onzè. En data 28 de desembre de 2020, l’empresa presenta per registre amb
número d’entrada 08121300082020049199, l’acreditació de danys i perjudicis
indemnitzables soferts durant el termini de suspensió del contracte.
Dotzè. En data 22 de febrer de 2021, tècnica mitjana de la Secció de jardineria
del Servei d’Espais Públics emet informe en el que revisada la documentació
aportada per l’empresa FUNDACIÓ CEO DEL MARESME, es considera que
acredita correctament les despeses que ascendeixen a 82.543,54€.

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.
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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.
Decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 3488/2020,
de data 2 de juny, que aprova l’acta de suspensió.
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:
RESOLC
Primer. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FUNDACIÓ CEO
DEL MARESME per un import de 82.543,54€ d’acord amb la documentació
presentada i l’informe de tècnica mitjana de la Secció de jardineria del Servei
d’Espais Públics.
Segon. Abonar a l’empresa l’import de 82.543,54€, en concepte d’indemnització per la
suspensió del contracte.
Tercer. Aprovar el document
82.543,54€.

comptable AD del

2021 núm. 26176, per import de

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

7.
DESESTIMACIÓ MODIFICACIÓ SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DEL
CENTRE CÍVIC ESPAI GATASSA. (GTM 2019/000005076).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Relació de fets
1. Per acord Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2017, s’adjudicà la
contractació del servei de gestió i dinamització del centre Cívic Espai Gatassa
de Mataró a favor del l’empresa Servei a les Persones Encís SCCL (ara,
INCOOP SCCL), pels preus unitaris i resta de condicions que consten ofertes a
la seva proposta.
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2. El contracte es va formalitzar en data 26 de setembre de 2017.
3. Mitjançant Decret 6870/2019 de 23 de setembre es va prorrogar el contracte
fins el 30 de setembre de 2021.
4. La declaració d’estat d’alarma de 14 de març de 2020 va comportar el
tancament dels equipaments municipals i la impossibilitat de prestar-se el
servei. Mitjançant acta signada el 30 d’abril de 2020 es suspèn el contracte.
5. Per decret 4473/2020 de 2 de juliol s’aixeca parcialment la suspensió del
contracte per a que el coordinador i els dos animadors s’incorporin al servei
amb un 50% de dedicació a partir del dia 6 de juliol.
6. Per decret 4821/2020 de 15 de juliol s’aixeca totalment la suspensió del
contracte a partir del dia 25 de juliol.
7. Durant el període de suspensió l’Ajuntament ha satisfet la indemnització que
corresponia d’acord amb el que estableix el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de
març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i
social del COVID-19, per import de 23.086,39€.
8. No obstant aquesta indemnització, consta a l’expedient escrit d’INCOOP
SCCL, amb registre d’entrada E-08121-2021-002314 de data 20 de gener de
2021 i registre E-08121-2021-009692 de data 2 de març de 2021, sol·licitant la
modificació del contracte en el sentit d’assumir un pressupost global per any i
deixar de banda els ingressos extraordinaris. Motiva la seva petició en les
variacions introduïdes al servei a causa de la pandèmia de la Covid19 i
n’adjunta informe explicatiu.
9. Mitjançant informe de data 9 d’abril de 2021 de la directora de Cultura, es posa
de manifest els següents fets en relació a la petició que planteja l’adjudicatària
del servei:
Primer. Durant tota la pandèmia l’adjudicatari ha programat els cursos
establerts al plec, però no hi ha hagut la suficient demanda per a que
es poguessin executar tots.
Segon. La clàusula IV del plec de prescripcions tècniques estableix que “la
retribució del contractista està conformada pels següents conceptes:
A) Prestació del servei ordinari.
Hores realitzades pels diferents professionals en compliment del
serveis objecte de contractació, computades al preu/hora ofert per
l’adjudicatari.
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B) Prestació de serveis extraordinaris.
L’adjudicatari podrà organitzar més activitats per sobre de les
mínimes establertes en el plec de prescripcions tècniques.
En aquest supòsit, si els ingressos obtinguts per les activitats
promogudes en el centre pels adjudicataris són superiors als
15.000 € anuals (comptant cursos escolars), l’import que
excedeixi aquesta quantia, suposarà un increment en la retribució
de l’adjudicatari en funció dels ingressos que s’obtinguin. En la
seva oferta l’adjudicatari ofertarà el percentatge d’aquests
ingressos extraordinaris que proposa que retorni a l’Ajuntament i
el percentatge que proposa revertir directament en el servei i/o
equipament.”
L’adjudicatari, d’acord amb la clàusula del plec esmentada
anteriorment, presenta una factura mensual pel nombre d’hores
realitzades per a cada perfil professional. Així mateix trimestralment
s’efectua la liquidació per determinar els ingressos que li corresponen
per serveis extraordinaris si els ingressos obtinguts per l’ajuntament
superen els 5.000€.
Tercer. La retribució un cop finalitzada la suspensió del contracte ha estat:
▪

Quant al servei ordinari l’Ajuntament ha abonat íntegrament totes
les hores realitzades del personal adscrit al contracte, coordinador
i dos animadors, així com les hores de tallerista per aquelles
activitats que s’han pogut executar.

▪

Quant al serveis extraordinaris, a causa de la reducció de cursos,
del nombre d’alumnes per curs i també de l’aplicació de preus
públics més baixos a la modalitat on line (d’acord amb
l’Ordenança 4.15 reguladora dels Preus públics per les activitats
educatives en el Centre Cívic Espai Gatassa), s’han reduït els
ingressos, no arribant-se al mínim fixat al plec per a poder retribuir
aquests serveis.

Aquest sistema de retribució del serveis extraordinaris, com el seu nom indica,
suposa variarions diferents de les habituals en funció de les circumstàncies. Per
tant, variables no únicament pel factor pandèmia sinó per l’interès que desperti entre
els usuaris la pròpia oferta. No es tracta d’un ingrés ordinari – habitual – sinó extra –
no habitual-.

Quart. El total de despeses actual, segons INCOOP SCCL, és de 79.808,76€,
inferior a l’indicat a la seva oferta, que era de 81.819,04€.
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Cinquè. Les despeses de gestió i benefici industrial que es demanen la
sol·licitud presentada per INCOOP SCCL són 9.000€, quantitat
superior als 7.137,75€ que constaven a la seva l’oferta.
10. La pretensió del contractista és modificar el contracte al·legant un desequilibri
econòmic i demana que la retribució no es calculi com estableix la clàusula IV
del plec de prescripcions tècniques sinó dividint entre 12 el preu total anual
adjudicat.

Fonaments de dret
1. El contracte va ser adjudicat l’any 2017 i es regeix pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic (TRLCSP).
2. La clàusula vint-i-setena del plec de clàusules administratives particulars
aprovat per Junta de Govern Local en data 19 de juny de 2017, que preveu les
següents causes de modificació:
“ –Ampliació o disminució dels serveis.
– Variacions de l’assignació pressupostària respecte als imports previstos.
Aquestes modificacions no podran superar el 30% de l’import del preu del
contracte.”
3. L’article 107.1 del TRLCSP en relació a modificacions no previstes en la
documentació que regeix la licitació, que estableix que només es podran efectuar
quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies que
detalla i entre les quals es troba:
“ (...) e) Necessitat d'ajustar la prestació a especificacions tècniques,
mediambientals, urbanístiques, de seguretat o d'accessibilitat aprovades amb
posterioritat a l'adjudicació de el contracte.”
4. L’article 107.2 del TRLCSP, puntualitza que aquesta modificació del contracte
acordada conforme al que preveu aquest article (no prevista) no podrà alterar les
condicions essencials de la licitació i adjudicació, i s'ha de limitar a introduir les
variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la
faci necessària.
5. L’article 107.3 del TRLCSP preveu que s’entendrà que s’altera les condicions
essencials de licitació i adjudicació del contracte en els següents casos:
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“a) Quan la modificació variï substancialment la funció i característiques essencials
de la prestació inicialment contractada.
(...)

e) En qualsevol altres casos en què es pugui presumir que, d'haver estat
coneguda prèviament la modificació, haguessin concorregut a el procediment
d'adjudicació altres interessats, o que els licitadors que van prendre part en el
mateix haguessin presentat ofertes substancialment diferents a les formulades.”
6. Atès que la modificació que es preten introduir per INCOOP SCCP, no es troba
prevista als plecs que regeixen la contractació i sí altera les condicions de la
licitació i de l’adjudicació, ja que coneguda amb anterioritat aquesta modificació,
hagués permès la concurrència d’altres licitadors o bé els que hi van concórrer
podien haver presentat ofertes diferents.

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 la sol·licitud de modificació presentada per INCOOP SCCL del
contracte de servei de gestió i dinamització del centre Cívic Espai Gatassa de
Mataró, atès que no es compleix amb els requisits previstos al TRLCSP, que
regeix aquesta contractació, per acordar les modificacions peticionades i no
previstes als plecs.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

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.
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ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica-

8.
RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. J.O.R.
CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 DE FEBRER
DE 2021, RELATIU A LA DENEGACIÓ DE COMPATIBILITAT DE SEGONA
ACTIVITAT.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Fets
Per registre d’entrada núm. 081212021010940, la Sra. J.O.R., representada pel Sr.
E.A.C., ha presentat recurs de reposició contra l´acord de la Junta de Govern Local
de data 8 de febrer de 2021, en mèrits del qual es denegava la sol·licitud de
compatibilitat de segona activitat pública relativa a la col·laboració com a psicòloga
en diferents projectes organitzatius, de formació i selecció, així com la realització
d´entrevistes de selecció per a altres Administracions Públiques.
La Sra. J.O.R. va presentar en data 27/11/2020 sol·licitud de compatibilitat de
segona activitat en què demanava compatibilitzar les funcions que exerceix en
aquesta corporació amb dues activitats:
a)
Dues activitats públiques secundàries consistents en:
- Per una banda, l’exercici docent, mitjançant la seva designa de formadora, en les
matèries de tècniques d´autocontrol i d´actuació interpersonal i pràctiques
interdisciplinàries, com a treballadora pública, a Institut de Seguretat Pública de
Catalunya pel propers curs bàsic 2020-2021 que s´efectua entre els mesos de gener
a setembre 2021, per un total de 180 hores i una retribució total de 8.100€.
- Per l´altra, la col·laboració com a psicòloga en diferents projectes organitzatius, de
formació i selecció, i la realització d´entrevistes de selecció per a altres
Administracions.
b) Una activitat privada secundària per compte propi, consistent en l’exercici
professional de psicòloga en diferents projectes organitzatius, de formació i selecció
per a l´empresa privada.
Així doncs, fou la pròpia interessada que en la seva sol·licitud va demanar
compatibilitzar, com a activitat pública, la col·laboració com a psicòloga en diferents
projectes organitzatius, de formació i selecció i la realització d´entrevistes de selecció
per a altres administracions públiques.

17

Tant la Llei espanyola 53/1984, de 26 de desembre, com la Llei catalana 21/1987, de
21 de novembre determinen, com a principi fonamental, el de la dedicació del
personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de treball, sense
més excepcions que les que demandi el propi servei públic, respectant l´exercici de
les activitats privades que no puguin impedir o perjudicar l´estricte compliment dels
seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.
És clar doncs l´esperit restrictiu de la llei quant a les autoritzacions de compatibilitat,
restricció que encara és més acusada en l´àmbit públic. En aquest sentit cal recordar
que la llei parla tant d´ocupar un segon lloc de treball, com la d´exercir una segona
activitat pública, per tant, no només comprèn la possibilitat d´ingressar a una altra
Administració exercint un segon lloc de treball i, en tots els casos, requereix
prèviament la declaració d´interès públic.
Així, i pel que fa a ocupar un segon lloc de treball o exercir una segona activitat en el
sector públic, la Llei espanyola i la catalana, taxen de forma restrictiva els supòsits
en què es pot autoritzar aquesta segona activitat.
A l´acord de la Junta de Govern Local, objecte del recurs de reposició interposat, es
van determinar els supòsits compatibles d´activitats públiques secundàries, entre els
quals no es trobaria inclòs el sol·licitat per la Sra. O.. A diferència de l´al·legat per la
recurrent, quant a l´interès públic de l´activitat formativa i selectiva a l´ISPC
autoritzada per l´acord de la Junta de Govern Local, aquesta activitat sí que es troba
recollida expressament a la Llei catalana, en concret a l´article 4, apartat 7, al
determinar-se que es considera que interès públic la realització habitual de funcions
docents per a la formació, la selecció o el perfeccionament del personal en centres
de formació de funcionaris.
A banda de l´anterior, és important destacar que del contingut de la seva sol·licitud
es desprèn que la naturalesa de la segona activitat interessada és pública i, en
aquest sentit, de conformitat amb la Sentència dictada pel TSJ Catalunya (sala
contenciosa, sec. 4ª), de data 21-12-2010, nº 1457/2010, rec. 72/2009, per
comprovar si una segona activitat és compatible amb el lloc principal de treball cal
atenir-se a la naturalesa d´aquella activitat secundària, és a dir, si l´activitat és de
caràcter i interès públic en base a unes consideracions, entre les quals, destaca la
següent: ¨porque el desarrollo y fruto de esa actividad no va a quedar limitado
ineludiblemente a la esfera privada, sino que inevitablemente, va a incidir en el
sector público de la vida a la que van destinados¨.
Intenta fer valer la recurrent que de la sol·licitud realitzada, calia interpretar que la
pretensió de la Sra. O. no era una altra que la d´ampliar la compatibilitat per exercir
una activitat privada com a professional de la psicologia però tal com la pròpia
interessada va fer constar a la sol·licitud, aquesta activitat la va incloure dins l´apartat
d´activitat pública, ja que els destinataris eren altres administracions públiques. No
es pot fer valer, en via de recurs, la possibilitat d´introduir nous elements que modulin
la sol·licitud inicial o canvis substancials capaços no només d’individualitzar noves
pretensions, sinó també de modular les prèviament esgrimides.
Però, en qualsevol cas, i encara que es tingués en compte que la pretensió de la
Sra. O. era la d´ampliar la compatibilitat per a l´exercici de l´activitat privada de
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psicologia, cal tenir present que tant la Llei espanyola, com la catalana regulen, així
mateix, de forma restrictiva la possibilitat que els treballadors públics simultegin el
seu servei a l´Administració amb un treball addicional en el sector privat. Com a
consequència de l´anterior, i malgrat es considerés que l´activitat sol·licitada és de
caràcter privat, cal tenir present que tant l´article 11.a de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, com l´article 11 de la Llei espanyola, prohibeixen l´exercici d´activitats
privades que tinguin relació directa o estiguin vinculades amb les que desenvolupa
en l´àmbit de la funció pública.
Si tenim en compte que la Sra. O. exerceix com a activitat principal la de psicòloga al
servei de desenvolupament i organització de la Direcció de Recursos Humans i
Organització de l´Ajuntament de Mataró, és evident que aquestes funcions tindrien
una relació directa amb l´activitat secundària que pretén compatibilitzar, consistents
en la col·laboració com a psicòloga en diferents projectes organitzatius, de formació i
selecció i la realització d´entrevistes de selecció per a altres Administracions,
tasques completament vinculades a les que efectua a la nostra corporació.
2.- Per altra banda, la recurrent invoca altres acords de compatibilitat autoritzats per
aquesta corporació que cal matisar.
a. Així, pel que respecte a l´autorització de compatibilitat a la Sra. E.H.M, arran de la
revisió d´ofici potestat de les administracions públiques, es va constar que en aquella
autorització s´havia comès un error material que, si bé no afectava al sentit de
l´acord adoptat, sí que afectava a la concreció d´allò no subjecte al règim
d´incompatibilitats.
En efecte, al haver-se comprovat que la Sra. E.H.M. no va concretar a la seva
sol·licitud si l’assessorament en entrevistes en tribunals qualificadors de processos
selectius portats a terme per la Generalitat de Catalunya era en qualitat de membre
d’aquests tribunals o òrgans de selecció o, si per contra, la participació era aliena, en
qualitat d´assessora externa en òrgans de selecció, s´ha procedit a efectuar
l’oportuna rectificació en els termes següents:
Als fonaments de dret, apartat a) respecte l’activitat pública, punt 4 (pàgina 3) de
l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de novembre de 2017, on s’estableix:
“De l’anàlisi de la sol·licitud presentada per la interessada es desprèn que la primera
activitat sol·licitada –assessora d’entrevistes a tribunals qualificadors-, no es trobaria
subjecte al règim d’incompatibilitats, de conformitat amb l’article 2 de la Llei 21/1987.”
Ha d’indicar:
“De l’anàlisi de la sol·licitud presentada per la interessada es desprèn que la primera
activitat sol·licitada –assessora d’entrevistes a tribunals qualificadors-, no es trobaria
subjecte al règim d’incompatibilitats, sempre i quan la participació sigui com a
membre en òrgans de selecció o tribunals qualificadors per a l’ingrés a les
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administracions públiques, de conformitat amb l’article 2 de la Llei 21/1987.”

b.
En relació a l´autorització de compatibilitat de la Sra. C.M.R, l´activitat que
es va autoritzar fou una activitat privada secundària de caràcter professional com a
consultora en matèria de recursos humans, per compte propi, motiu pel qual, a
banda que aquesta activitat s´ha deixat d´efectuar per la interessada, la mateixa no
entra en contradicció amb la denegació que s´ha efectuat a la recurrent. Cal
recordar, a més a més, que en el moment que la Sra. C.M.R. va demanar la
compatibilitat de segona activitat privada, es trobava adscrita en comissió de serveis
a un lloc de tècnica de suport especialitzat de la Direcció d’Innovació i Qualitat, a fi
d’impulsar l’entrada de l’administració electrònica i aconseguir, entre d’altres, un
catàleg i mapa de processos per definir propostes de millora i simplificació d’aquests,
tenint en compte l’àmbit d’atenció ciutadana, lloc de treball que no tenia cap relació
directa amb la segona activitat interessada.
c.
Idèntic supòsit passa amb l´autorització de la Sra. M.F.B.V, quina activitat
es va autoritzar fou la d´una activitat privada professional en l´exercici de
l´advocacia, però que, en cap cas, inclou l´exercici de l´advocacia per a altres
administracions públiques i, per tant, no entraria en conflicte amb el lloc que ocupa
en aquesta corporació que és d’assessora jurídica del servei de Secretaria.
d.
En darrer lloc, i en relació a l´autorització de compatibilitat que es va
autoritzar a la Sra. V.V.A, cal recordar que aquesta treballadora ja no presta els seus
serveis a l´Ajuntament de Mataró, motiu pel qual aquella compatibilitat va quedar
sense efectes però, de tota manera, tal com recull la pròpia recurrent, consistia en
activitats formatives i d´entrenament puntuals i esporàdiques a personal de
l´Administració, activitats que, de conformitat amb l´article 2, apartat b) i g) no eren
objecte d´incompatibilitat.
3.- Per últim, i en relació al topall econòmic, al·lega la recurrent un error de càlcul
consistent en què del certificat emès per l´Institut de Seguretat Pública, de 3 de
desembre de 2020, es desprèn que l´import íntegre a percebre per l´any 2021 és de
8.100€ a dividir no en els 8 mesos que dura la prestació a aquell Institut, sinó en 12
mesos.
Comprovat no obstant el certificat indicat, el mateix determina que l´import íntegre
que percebrà com a retribució és de 8.100€, sense cap indicació que aquesta
retribució s’hagi determinat per un any, ans al contrari, s’estableix que aquest serà
l’import que percebrà, per tant, és aquest l´import que s´ha de tenir en compte com a
retribució total per la prestació efectuada de 8 mesos, corresponent una retribució
mensual aproximada de 1.012€ mensuals. En conseqüència, no es pot estimar
l’al·legació efectuada en aquest sentit.
Atès l’art. 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, referent a l’objecte i naturalesa del recurs
potestatiu de reposició.
D’acord amb les competències delegades per acord del Ple Municipal en sessió
ordinària celebrada en data 3 d´octubre de 2019,
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RESOLC:
Primer.- DESESTIMAR, pels motius que s’expressen a la part expositiva, el recurs
de reposició interposat contra contra l´acord de la Junta de Govern Local de data 8
de febrer de 2021.
Segon.- En conseqüència, confirmar l’acte objecte de recurs per a ésser adequat a
Dret.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tretze hores cinquanta-cinc minuts
de la tarda, 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
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