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ACTA NÚM. 17 SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC
EL 19 D’OCTUBRE DE 2021.
==================================================================
A la ciutat de Mataró, el dinou d’octubre de dos mil vint-i-u, a les nou hores del
matí, 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
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA, 1r Tinent d´Alcalde.
Hi concorren:

Juan Carlos Jerez Antequera

1r. Tinent d’Alcalde

Sergio Morales Diaz

2n. Tinent d’Alcalde

Núria Moreno Romero

4a. Tinenta d’Alcalde

Miquel Angel Vadell Torres

5è. Tinent d’Alcalde

M. Luisa Merchán Cienfuegos

6a. Tinenta d’Alcalde

Elizabet Ruíz Moreno

7a. Tinenta d’Alcalde

Excusen la seva assistència:
En David Bote Paz

Alcalde

Laura Seijo Elvira

3a. Tinenta d’Alcalde

Anna Villarreal Pascual

8a. Tinenta 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 anterior de 4 d´octubre de de 2021
2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
3. Donar-se per assabentat de la sentència 298/2021 per responsabilitat
patrimonial en procediment abreujat 141/2020. (Exp.2020/39754 M.MA.R).
4. Donar-se per assabentat de la sentència 292/2021 per responsabilitat
patrimonial en procediment abreujat 242/2020. (Exp. 2020/47499 N.L.L.).
5. Donar compliment de la sentència 211/2021 per responsabilitat patrimonial en
procediment abreujat 77/2021. (Exp. 2021/5135 R.B.I.)

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-servei de gestió econòmica6. Aprovar factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) dels proveïdors: Gesex
Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación Bienestar y Desarrollo
per un import total de 1.016.128,61 euros.
-Servei de Compres i Contractacions7. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de monitoratge
al suport de l’ estudi d´acord amb el pla educatiu d’entorn de Mataró, per un
import fixat com a màxim per a la l’adjudicació del contracte de fins a
352.282,15 euros, iva exempt, pels dos cursos de durada inicial del contracte
(Exp. 2021/000031051).
8. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars
que regirà lacontractació del servei manteniment de les instal·lacions d’alarmes
d’intrusió, incendis i sistemes d’evacuació dels edificis municipals, per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 145.580
euros, IVA no inclòs, per l’any de durada del contracte
9. Inici de la contractació de l'Acord marc amb diversos empresaris per a la
posterior adjudicació de contractes d’obres de reparació menors, conservació i
manteniment dels edificis municipals (exp.25482/2021).

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 de Recursos
Humans10. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball
principal presentada per R.P.R.
11. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball
principal presentada per I.M.M.

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 4/10/2021.

VOTACIÓ: Ordinària
VOTS FAVORALBLES : Unanimitat. (6).

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

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
3.

DONAR-SE

PER

ASSABENTAT

DE

LA

SENTÈNCIA

298/2021

PER

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN PROCEDIMENT ABREUJAT 141/2020.
(EXP.2020/39754 M.M.A.R).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:
«En data 29-9-2021, el Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, ha
notificat la Sentència número 298/2021, de 21 de setembre de 2021, dictada en el

Procediment abreujat núm. 141/2020–A, en el recurs interposat per la Sra. M.M.A.R.,
contra el decret 1513, de 25 de febrer de 2020, del regidor delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat, que resol desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial per accident a la via pública el dia 3-11-2019.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 987,43€.
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda, considerant
que el Decret 1513/2020 és ajustat a dret, quan desestima la responsabilitat de
l’Ajuntament pels fets al.legats per la demandant, no imposant costes.
Entre altres, els arguments emprats són els següents:
“(...) Per tot això, i aplicant la doctrina exposada, entenc que la part actora no ha provat
la relació de causalitat. Desconeixem en quina fase estava el semàfor. A l´expedient
consta informe de l´empresa encarrega del mecanisme de la pilona, Aluvisa, posant de
relleu el correcte funcionament de la pilona el dia dels fets i la darrera revisió el 21
d´octubre del 2019. La part actora aporta en fase administrativa documents signat per
un testimoni dels fets que no sap dir la fase semafòrica, pel que res es pot provar amb
el mateix.
Cal afegir que els danys causats en el vehicle ho son en la part davantera el que
implica que la pilona no va pujar mentre el vehicle estava passant sino en el mateix
moment que el vehicle es disposava a entrar, extrem que podria implicar que el
semàfor estava en fase vermella. (…)“
La sentència no és susceptible de recurs ordinari d’apel.lació i és ferma.
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, 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-se per assabentat de la Sentència número 298/2021, de 21 de
setembre de 2021, dictada en el Procediment abreujat núm. 141/2020–A, en el recurs
interposat per la Sra. M.M.A.R, contra el decret 1513, de 25 de febrer de 2020, del
regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, que resol desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial per accident a la via pública el dia 3-11-2019,
que desestima el recurs contenciós administratiu interposat i que és favorable a
l’Ajuntament.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de
Barcelona».

Es donen per assabentats

4.

DONAR-SE

PER

ASSABENTAT

DE

LA

SENTÈNCIA

292/2021

PER

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN PROCEDIMENT ABREUJAT 242/2020.
(EXP. 2020/47499 N.L.L.).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:
«En data 29-9-2021, el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, ha
notificat la Sentència número 292/2021, de 27 de setembre de 2021, dictada en el
Procediment abreujat núm. 242/2020–D, en el recurs interposat per la Sra. N.L.L.,
contra el decret 3578, de 4 de juny de 2020, del regidor delegat d’Administració, Bon
Govern i Mobilitat, que resol desestimar el recurs de reposició presentat contra el
Decret 1637, de data 2 de març de 2020 pel que es desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial per accident a la via pública el dia 21-10-2019.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 14.322,00€.
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda, considerant
que el Decret 3578/2020 és ajustat a dret, quan desestima la responsabilitat de
l’Ajuntament pels fets al.legats per la demandant, no imposant costes.
Entre altres, els arguments emprats són els següents:
“(...) Pues bien, examinadas las alegaciones y valorada conjuntamente la prueba
practicada cabe concluir que el recurso no puede prosperar. Ello toda vez que no se
ha practicado prueba alguna que permita acreditar la realidad de los hechos expuestos
en la demanda.
Así, en acreditación de tales extremos únicamente obran en las actuaciones una serie
de fotografías que no constituyen prueba fehaciente de corresponder al lugar en el que
se dice se produjo la caída al no existir ningún tipo de elemento periférico que permita
acreditar la realidad de la versión de la parte recurrente.
En efecto, en el presente procedimiento no existe ninguna prueba que permita
acreditar que la recurrente se cayó en el momento y en el lugar indicado. No hay
ningún testigo y la recurrente no fue auxiliada por una ambulancia pese a haberse
fracturado las dos muñecas a consecuencia de la caída. Tampoco llamó a la Policía
Local. Únicamente obra en las actuaciones un informe de urgencias del Hospital de
Mataró del día 22 de octubre de 2019 a las 16:02 que permite acreditar que la
recurrente sufrió una caída, pero que tampoco arroja luz sobre las circunstancias de la
misma. De hecho, en el motivo de consulta únicamente hace referencia a
“policontusiones por caída fortuita según refiere” pero ninguna mención hace el
referido informe a que la caída se produjera en la vía pública. Así, el único informe
médico que hace referencia a “caída en vía pública” es el que obra en el documento
14 de la demanda, siendo que éste es de fecha 29 de enero de 2020, emitido varios
meses después de la interposición de la reclamación instada en vía administrativa, por

lo que cualquier referencia que la paciente hiciera en ese momento no puede ser
valorado a los efectos pretendidos.
No existe, por tanto, prueba alguna que permita acreditar que la recurrente se cayó en
el lugar que indica y como consecuencia de las irregularidades de la acera. Las
lesiones que se recogen en el informe pudieron producirse en cualquier otro momento
o lugar al indicado por la recurrente en su escrito de demanda.
Tal y como se señalaba en el fundamento anterior, la prueba de los hechos
constitutivos de la reclamación corre a cargo del interesado. En el presente caso, no
ha quedado suficientemente acreditada la mecánica, lugar ni momento en el que se
produjo el accidente. Tal déficit probatorio resulta en perjuicio de la parte actora que es
a quien correspondía acreditar tales extremos.
Dicha falta de prueba impide apreciar cualquier tipo de nexo causal entre las lesiones
y el funcionamiento de la Administración por lo que la reclamación no puede prosperar.
En conclusión, debe considerarse la resolución administrativa conforme a derecho por
lo que resulta obligada la íntegra desestimación de la demanda interpuesta. (…)“
La sentència no és susceptible de recurs ordinari d'apel·lació i és ferma.
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, 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-se per assabentat de la Sentència número 292/2021, de 27 de
setembre de 2021, dictada en el Procediment abreujat núm. 242/2020–D, en el recurs
interposat per la Sra. N.L.L., contra el decret 3578, de 4 de juny de 2020, del regidor
delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, que resol desestimar el recurs de
reposició presentat contra el Decret 1637, de data 2 de març de 2020 pel que es
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial per accident a la via pública el
dia 21-10-2019 i que és favorable a l’Ajuntament.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de
Barcelona».

Es donen per assabentats

5. DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA 211/2021 PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL EN PROCEDIMENT ABREUJAT 77/2021. (EXP. 2021/5135 R.B.I.)
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:
«En data 27-9-2021, el Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona, ha
notificat la Sentència número 221/2021, de 22 de setembre de 2021, dictada en el
Procediment abreujat núm. 77/2021 –D, en el recurs interposat pel Sr. R.B.I., contra el
decret 8425, de 16 de desembre de 2020, del regidor delegat d’Administració, Bon
Govern i Mobilitat, que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial
per accident mentre competia en un equipament municipal el dia 11-5-2019.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 16.155,17€.
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu estima en part la demanda, anul.lant
el Decret 8425/2020 per no ser ajustat a dret, i declarant la responsabilitat de
l’Ajuntament pels fets recollits en el fonament de dret 2n de la sentencia, condemnantlo a indemnitzar a l’actor, solidàriament juntament amb l’asseguradora Zurich, en
concepte de la reparació dels danys i lesions patides, l’import de 7.000,00€, més
l’actualització i els interessos legals del fonament jurídic 2n, no imposant costes.
Entre altres, els arguments emprats són els següents:
“(...) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado
no puede significar por sí misma la declaración de responsabilidad patrimonial de la
Administración. En este sentido, no puede desconocerse que se trataba de unas
instalaciones conocidas para el recurrente, por lo que éste asumía el "riesgo" de jugar
en ellas.(…)
(…) aunque la demandada achaca la responsabilidad de la lesión al ahora recurrente,
no acredita que se tratase de una actuación ajena o contraria al desarrollo del juego
sino que califica la acción como una disputa entre el atacante y el defensor bien que
"con alta intensidad".(…)
(…) Por último, con respecto al material amortiguador, si bien la demandada afirma
que las paredes detrás de las porterías están recubiertas por placas de conglomerado
de madera que pueden amortiguar los contactos de los jugadores con la pared, lo
cierto es que, visto el resultado, las referidas placas no cumplieron su cometido
amortiguador.(…)
(…) la responsabilidad patrimonial de la Administración surge cuando el riesgo
inherente a la utilización del servicio público rebasa los límites impuestos por los
estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. Como establece entre otras muchas- la STS de 5 de julio de 2006 (Sec. 6ª, rec. 1988/2002), «debe,
pues, concluirse que para que el daño concreto producido por el funcionamiento del

servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a
su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad
exigibles conforme a la conciencia social. No existirá entonces deber alguno del
perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir
el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable». Y, en
este caso, es evidente que acabar con una herida de 21 cm. en la rodilla, como
consecuencia de una disputa de alta intensidad en el juego, rebasa ampliamente los
estándares sociales.
Por último, no obstante las alegaciones de la demandada, no puede considerarse
acreditado que la lesión sea consecuencia exclusiva de la actuación de la víctima,
circunstancia que sí excluiría la responsabilidad de la Administración y cuya prueba
incumbía a ésta última.(…)
(…) Por todo ello, procede declarar la responsabilidad patrimonial pretendida, bien que
en concurrencia de causas con la parte recurrente en un 50%.
Respecto del quantum de la indemnización las partes discrepan solamente en los
puntos de secuelas por gonalgia postraumática y por perjuicio estético. En relación con
la gonalgia no son de estimar las consideraciones del informe aportado por la
codemandada, sin embargo, sí procede estimarlas respecto del perjuicio estético, pues
la actora no acredita los 10 puntos que reclama por este concepto. A ello debe
añadirse el perjuicio por intervención quirúrgica sí reconocido por las demandadas. Por
todo ello y teniendo en cuenta el carácter meramente orientativo de los criterios
establecidos en el baremo de indemnizaciones a que se refiere el Real Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, modificado por la Ley 35/2015, de 22 de
septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios
causados a las personas en accidentes de circulación, resulta una indemnización a
satisfacer por todos los conceptos, incluidos daños morales, de 7.000,- euros,
indemnización que se considera adecuada a las circunstancias concurrentes en el
presente caso, a cuyo pago se condena al Ajuntament demandado y también,
solidariamente como se solicita, a la entidad aseguradora Zurich, al haberse dirigido la
demanda contra ella. (…)”
La sentència no és susceptible de recurs ordinari d'apel·lació i és ferma.
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, 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 211/2021, de 22 de setembre de
2021, dictada en el Procediment abreujat núm. 77/2021 –D, en el recurs interposat pel
Sr. R.B.I., contra el decret 8425, de 16 de desembre de 2020, del regidor delegat
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, que resol desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial per accident mentre competia en un equipament municipal
el dia 11-5-2019, havent de procedir a la seva indemnització.

L’import de la indemnització s’ha fixat en 7.000,00€.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de
Barcelona.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (6).

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica6. APROVAR FACTURES DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) DELS
PROVEÏDORS: GESEX ATENCIÓ DOMICILIÀRIA SL, ACCENT SOCIAL SL I
ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO PER UN IMPORT TOTAL DE
1.016.128,61 EUROS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:
«Relació de fets
Vistes les factures de Benestar Social dels serveis relatius al contracte de servei a
domicili de suport a la llar i atenció a la persona -Servei d’Atenció Domiciliària
dependència i Servei d’Atenció Domiciliària social, del període de maig a juliol 2021,
que presten les empreses Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), Gesex Atenció
Domiciliària S.L. (Gesex) i Accent Social S.L. a l’Ajuntament de Mataró, s’exposa el
següent:
Primer.- Per acord del Ple de data 6 d'abril de 2017 es va adjudicar la contractació del
servei, a favor dels contractistes indicats, per un import l’import global de 6.094.040,04
euros, IVA inclòs. El contracte establia una durada de dos anys a comptar des del 5 de
maig de 2017, prorrogable dos anys més.
Finalitzat aquest contracte durant l’any 2021, s’ha seguit prestant aquest servei per
part de les esmentades empreses. Consultada la comptabilitat, consten despeses a
nom d’aquests contractistes i d’aquest mateix objecte realitzades mitjançant document
ADO, per l’import total de 1.198.221,91euros.
Per tant, considerant que en aquest contracte s’ha superat el topall acumulat del límit
de despesa que les Bases d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat (import 250.000,00€), es proposa l’aprovació
de les factures corresponents a l’exercici 2021 a la Junta de Govern, d’acord amb el
detall següent:

Per aquest servei, està prevista la seva licitació per l’octubre de 2021.
Segon.- Vistos els informes realitzats pel servei gestor de data 20, 22 i 27 de setembre
de 2021, i vist l’informe de la Intervenció de Fons número 248 i 257.
Fonaments de dret
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Les bases d’execució del pressupost 2021.
La Llei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre.
El RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en
les entitats del Sector Públic Local.
Vista la documentació que s’acompanya a l’expedient.
En tant que en aquest contracte s’ha superat el topall del límit de despesa que les
Bases d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat d’Adminstració, Bon
Govern i Mobiliat, per sobre del qual la competència correspon a la Junta de Govern
(Art. 19.3.A.2):
Art. 19.3.A.2 (Bases d’Execució del Pressupost de 2021): Són
competències del la Junta de Govern:
Autoritzar les despeses dels contractes inclosos a l’àmbit d’aplicació de
la Llei de contractes del sector públic, a partir d’1.000.000 d’euros dels
valors estimats pels contractes d’obres i, de 250.000 euros de valor
estimat del contracte per a la resta de contractes...

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 del següent
acord:
Únic.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació, de les següents
operacions comptables:

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei de Compres i Contractacions7. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE MONITORATGE AL SUPORT DE L’
ESTUDI D´ACORD AMB EL PLA EDUCATIU D’ENTORN DE MATARÓ, PER UN
IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A LA L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
FINS A 352.282,15 EUROS, IVA EXEMPT, PELS DOS CURSOS DE DURADA
INICIAL DEL CONTRACTE.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:

«Relació de fets
1. Mitjançant informe de la cap del servei sol•licita la contractació del servei de
monitoratge per al suport de l´estudi d´acord amb el pla educatiu d´ entorn de Mataró
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 352.282,15
euros, IVA exempt, 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 777.319,72 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 la previsió de crèdit adequat i
suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a les
partides corresponents dels pressupostos municipals 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 de monitoratge per al suport de
l’ estudi d´acord amb el Pla Educatiu d´entorn de Mataró, per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 352.282,15 euros, IVA exempt, 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 777.319,72 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 352.282,15 €, iva exempt , amb el següent
detall:
AFUT núm. 104097 per import de 174.991,58 €
AFUT núm. 104109 per import de 177.290,57 €
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 (6)

8. APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
MANTENIMENT DE LES INSTAL•LACIONS D’ALARMES D’INTRUSIÓ, INCENDIS I
SISTEMES D’EVACUACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS, PER UN IMPORT FIXAT
COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 145.580
EUROS, IVA NO INCLÒS, PER L’ANY DE DURADA DEL CONTRACTE.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:
«Relació de fets
Mitjançant informe de la cap del Servei d’Equipaments Municipals es sol•licita la
tramitació de la contractació del servei manteniment de les instal•lacions d’alarmes
d’intrusió, incendis i sistemes d’evacuació dels edificis municipals, per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 145.580,00 euros, IVA no
inclòs, per l’any de durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en el

plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de
320.276,00 euros.
Consta a l’expedient:
 Informe de la Secretaria 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 la Intervenció 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
710202/241010/21200,710201/323120/21300,
710201/323200/21200,
710201/324100/21200,
710202/330110/21200,
710202/330110/21300,
710201/342130/21300, 710202/431240/21200 i 710202/920710/21200 del pressupost
municipal aprovat per a l’exercici 2021, i la previsió de la seva existència en els
pressupostos que s’aprovin per a l’exercici 2022.
Fonaments de dret
D’acord amb 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. 4705/2020 de 9 de juliol,
de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon
Governi Mobilitat, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació del servei manteniment de les
instal•lacions d’alarmes d’intrusió, incendis i sistemes d’evacuació dels edificis
municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
145.580,00 euros, IVA no inclòs, per l’any de durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en el
plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de
320.276,00 euros.
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmico-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 a partir de
l’enviament de l’anunci de licitació al DOUE, per a la presentació de proposicions.
QUART. Atendre la despesa total de 176.151,80€, IVA inclòs, a càrrec de les partides
710202/241010/21200,710201/323120/21300,
710201/323200/21200,
710201/324100/21200,
710202/330110/21200,
710202/330110/21300,

710201/342130/21300, 710202/431240/21200 i 710202/920710/21200 del pressupost
municipal i amb el desglossament següent:



Exercici 2021- A núm. 68591: import de 58.717,28€.
Exercici 2022- A_FUT núm. 68596: import de 117.434,52€.

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 la corresponent
partida dels pressupostos municipals que s’aprovin per a l’exercici 2022, a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant l’anualitat
esmentada.»

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (6).

9. INICI DE LA CONTRACTACIÓ DE L'ACORD MARC AMB DIVERSOS
EMPRESARIS PER A LA POSTERIOR ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
D’OBRES DE REPARACIÓ MENORS, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS
EDIFICIS MUNICIPALS (EXP.25482/2021).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Relació de fets
1. Per informe de la cap del Servei d’Equipaments Municipals es sol·licita i justifica la
necessitat de tramitació de la contractació de l’acord marc per les obres de reparació
menors, conservació i manteniment dels edificis municipals, amb un import fixat com
a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.381.812,22 euros, IVA no inclòs.
La contractació es divideix en els següents lots:
Lot 1. Treballs de manteniment correctiu per especialitats, amb un pressupost de
fins a 5.000 €, IVA exclòs.
Lot 1.1. Treballs de paleta i retirada de fibrociment amb amiant
Lot 1.2. Treballs de pintura
Lot 1.3. Treballs de fusteria

Lot 1.4. Treballs de fusteria d’alumini
Lot 1.5. Treballs de vidrier
Lot 1.6. Treballs de serralleria
Lot 1.7. Treballs de paviments continus
Lot 1.8. Neteja i desembussos

Es seleccionarà un empresari per cada especialitat.
Lot 2. Treballs de manteniment de qualsevol especialitat, amb un pressupostos de
més 5.000 € i que no arribi a 40.000 €, IVA exclòs.
Es seleccionaran un màxim de cinc empreses que hauran de realitzar totes les
especialitats.
2. A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint el compte la
possibilitat de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions el
valor estimat de l’acord marc és de 2.984.714,40 euros.
3. 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
corresponents partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als
exercicis 2022 i 2023.
Fonaments de dret
1. Aquest contracte correspon als anomenats mixtes, atès que inclou prestacions
corresponents als contractes d’obres i de serveis, d’acord amb el que disposa l’article
18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), i es
regirà per les normes establertes pel contracte d’obres, atès que aquesta és la
prestació principal.
2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de
la contractació, d’acord amb el previst l’article 116 de la LCSP.
3. De conformitat amb el que disposa els articles 156 a 158 i concordants de la
LCSP, la forma de contractació serà el procediment obert.

4. És òrgan competent per a la present contractació la Junta de Govern Local,
d’acord amb el Decret d'Alcaldia núm. 4975/2019, de 19 de juny, de creació,
composició i competències de la Junta de Govern Local.
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 de l’acord marc per les obres de
reparació menors, conservació i manteniment dels edificis municipals, amb un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.381.812,22
euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint el compte la possibilitat
de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions el valor estimat
de l’acord marc és de 2.984.714,40 euros.
Segon. Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques
particulars que regiran la contractació expressada 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 26 dies naturals a comptar a partir
de l’endemà de la publicació de la licitació en el perfil del contractant, per a la
presentació de proposicions.
Quart. Atendre la despesa total de 1.671.992,79 euros, IVA inclòs, a càrrec de les
corresponents partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis
2022 i 2023, aprovant a l’efecte els següents documents comptables:



A_FUT núm. 102930 per import de 1.479.084,18 €.
A_FUT núm. 102941 per import de 192.908,61€.

Cinquè. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les corresponents partides dels pressuposts municipals que s’aprovin per
als exercicis 2022 i 2023, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta
contractació.»

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (6).

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.

ASSUMTES DELEGATS DEL PLA MUNICIPAL

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica10. DECLARACIÓ SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI CONCURRENT
DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER R.P.R.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta i fa constar que s’han realitzat correccions en la
proposta aprovada per la CIM d’Administració General i Bona Governança que no
altera ni el contingut ni el sentit de la proposta:
«Supòsit de fet
I.- El Sr. R.P.R. és personal laboral indefinit de l’Ajuntament de Mataró, amb la
categoria de professor titular secundària B, adscrit a l’Institut Miquel Biada.
II.- El senyor P. ha presentat, per registre d’entrada número E-08121- 2021-041268,
sol•licitud de reconeixement de compatibilitat en què demana compatibilitzar les
funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una segona activitat privada de
caràcter professional com a enginyer mecànic, fent estudis i dissenys de prototips per
peces internes dels motors de combustió i disseny de fabricació de prototips. La
jornada laboral seria d´unes 8 hores setmanals, segons indicacions del propi
interessat.
Fonaments de dret
1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial
Decret 598/1985, de 30 d’abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de 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. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación
de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad,

público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus
deberes o comprometer su imparcialidad o independencia”.
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma 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. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà
el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de
treball i l'horari dels interessats.
En anàleg sentit l’art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat i que
l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada
i horari del treball de caràcter públic.
Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o,
com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc
de treball.
4.L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la suma
de jornades de l’activit at pública principal i de l’activitat privada no pot superar la
jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.
El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de
treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada
ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanals (37,5 hores/setmana) de
mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2021 la jornada ordinària de treball s’ha
establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 hores/setmana)
La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de 55
hores/setmana. Atès que el Sr. P. ha manifestat que la jornada laboral d’aquesta
segona activitat és d’unes 8 hores setmanals, aquestes sumades a la jornada ordinària
de treball que té a l’Ajuntament de Mataró, donen un total de 44,40 hores setmanals,
per tant, l’activitat privada interessada respecta els límits fixats normativament.
Per tant, cal advertir a l’interessat que aquesta segona activitat no pot modificar, ni
interferir en la jornada i horari que té establert en aquest Ajuntament, tal i com
expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com l’article 343 del
Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

5. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin
per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es
relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on
estigués destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en
exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.
6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en
els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en
aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui
obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic.
7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal
a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
8. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és possible
el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser
sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en
què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb
la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat
professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del
personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local; quan la realització d’activitats
privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la
dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui
o hagi intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc
públic.
9. En anàleg sentit, 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.
10. L’incompliment d’allò 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. 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.
11. L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990 estableixen que correspon al Ple de la
Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o
incompatibilitat. 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 R.P.R., entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament amb una activitat privada secundària de
caràcter professional, com a enginyer mecànic per compte propi, en els termes i amb
els requisits referits en aquesta proposta.
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.
L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el
règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt
greu.

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada».

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (6).

11. DECLARACIÓ SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI CONCURRENT
DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER I.M.M.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta i fa constar que s’han realitzat correccions en la
proposta aprovada per la CIM d’Administració General i Bona Governança que no
altera ni el contingut ni el sentit de la proposta:

«Supòsit de fet
I. Per decret 38229/2021, de 13 d’agost, es va nomenar interinament fora de plantilla,
a jornada plena, al senyor I.M.M., com a arquitecte tècnic, adscrit al servei
d’Equipaments Municipals de la Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai
Públic, des del 12 de juliol de 2021 i fins el 31 de desembre de 2021, per a l’execució
dels projectes del Pla de Mandat 2020-2023.
II. El senyor M. ha presentat, per registre d’entrada número E-08121- 2021-045082,
sol•licitud de reconeixement de compatibilitat en la què demana compatibilitzar les
funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una segona activitat privada, per
compte d’altri, a l’entitat Engivert 41, S.L., ubicada a Cabrera de Mar, realitzant serveis
tècnics d’enginyeria i altres activitats relacionades amb l’assessorament tècnic. La
jornada de treball, segons manifesta, és de 12 hores setmanals.
Fonaments de dret
1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial
Decret 598/1985, de 30 d’abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de 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. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación
de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad,
público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus
deberes o comprometer su imparcialidad o independencia”.
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma 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. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà
el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de
treball i l'horari dels interessats.
En anàleg sentit l’art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat i que
l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada
i horari del treball de caràcter públic.

Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o,
com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc
de treball.
4. L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la
suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la
jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.
El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de
treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada
ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanals (37,5 hores/setmana) de
mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2021 la jornada ordinària de treball s’ha
establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 hores/setmana)
La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de 55
hores/setmana. Atès que el Sr. M. ha manifestat que la jornada laboral d’aquesta
segona activitat és de 12 hores setmanals, aquestes sumades a la jornada ordinària
de treball que té a l’Ajuntament de Mataró, donen un total de 48,40 hores setmanals,
per tant, l’activitat privada interessada respecta els límits fixats normativament.
Per tant, cal advertir a l’interessat que aquesta segona activitat no pot modificar, ni
interferir en la jornada i horari que té establert l’interessat en aquest Ajuntament, tal i
com expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com l’article 343
del Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
5. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin
per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es
relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on
estigués destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en
exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.
6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en
els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en
aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui
obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic.
7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal
a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

8. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és possible
el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser
sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en
què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb
la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat
professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del
personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local; quan la realització d’activitats
privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la
dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui
o hagi intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc
públic.
9. En anàleg sentit, 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.
10. L’incompliment d’allò 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. 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.
11. L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990 estableixen que correspon al Ple de la
Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o
incompatibilitat. 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 I.M.M., entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament amb una activitat privada secundària com
a arquitecte tècnic per compte d’altri, en els termes i amb els requisits referits en
aquesta proposta.
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.


L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el
règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt
greu.

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada»

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (6).

En no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i deu minuts del matí, el
senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta.

Juan Carlos Jerez Antequera

1r. Tinent d’Alcalde

M. Lluïsa Guañabens Casarramona

Secretària General accidental

