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ACTA NÚM. 21 SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC 

EL 13 DE DESEMBRE DE 2021 

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

A la ciutat de Mataró, el tretze de desembre de dos mil vint-i-u, a les catorze hores 

de la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de 

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

senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president 

Hi concorren: 

En David Bote Paz Alcalde 

Juan Carlos Jerez Antequera   1r. Tinent d’Alcalde 

Sergio Morales Diaz    2n. Tinent d’Alcalde 

Laura Seijo Elvira    3a. Tinenta 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: 

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 dia de la sessió actual és el següent: 



1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 29 de 

novembre de 2021. 

2. DESPATX OFICIAL 

 

 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

3. Aprovació del protocol per a la prevenció i l’abordatge de la discriminació i/o de 
l’assetjament sexual o per raó de gènere. 

4. Aprovació i signatura del conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró en relació amb la instrucció 
d’expedients de naturalesa disciplinària en l’àmbit de la policia local del municipi 

 

 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 -Servei de Gestió Económica- 

5. Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) del mes d’octubre 2021 
dels proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación 
Bienestar y Desarrollo per un import total de 358.647,52 euros. 

 

 -Servei de Compres i Contractacions- 

6. Adjudicació de la contractació de la concessió del servei de bar a la piscina 
municipal de Mataró 

7. Iniciar la contractació i aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i 
tècniques particulars que regirà la contractació del servei de control integral de 
plagues urbanes 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

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

 

 ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 



 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

 -Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans- 

8. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball 
principal presentada per J.G.F. 

 

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

l’Ordre del Dia. 

 

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 29 de 
novembre de 2021. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

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

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

3.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I L’ABORDATGE DE LA 

DISCRIMINACIÓ I/O DE L’ASSETJAMENT SEXUAL O PER RAÓ DE GÈNERE. 

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

«En data 11 de març de 2020 es va constituir un grup de treball format per la 
representació de l’Ajuntament de Mataró i pels sindicats que representen el personal 
laboral i funcionari de la corporació amb l’objectiu d’elaborar i acordar un Protocol 
intern de l’Ajuntament de Mataró per a la prevenció i l’abordatge de la discriminació i/o 
l’assetjament sexual o per raó de gènere. 



Fruit d’aquest treball de col·laboració, s’ha elaborat i consensuat l’esmentat Protocol. 

L’objectiu principal d’aquest Protocol és vetllar per un entorn laboral on els homes i les 
dones respectin mútuament la seva integritat i dignitat i definir el marc d’actuació en 
relació amb els casos de discriminació i/o d’assetjament sexual o per raó de gènere, 
amb la finalitat explícita d’eradicar aquest tipus de conductes. Per tant, el protocol 
pretén ser un instrument per a la prevenció, la detecció i la resolució d’aquests casos. 

D’acord amb l’article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat 
efectiva de dones i homes i la disposició addicional setena del text refós de la Llei de 
l’estatut bàsic de l’empleat públic, Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que 
estableix que les administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de 
tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures 
dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. 

D’acord amb la LO 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 
11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, la Llei 
19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no discriminació. 

Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 
PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar el Protocol per a la prevenció i l’abordatge de la discriminació i/o 
l’assetjament sexual o per raó de gènere, intern de l’Ajuntament de Mataró. 

SEGON.- Comunicar el seu contingut pels canals habituals de difusió interna» 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

4. -APROVACIÓ I SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN RELACIÓ AMB LA INSTRUCCIÓ 

D’EXPEDIENTS DE NATURALESA DISCIPLINÀRIA EN L’ÀMBIT DE LA POLICIA 

LOCAL DEL MUNICIPI 

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

«Fets 

1.- Arrel d’uns fets exposats per un agent de la policia local davant en data 25 de juny 

de 2021, l’ajuntament va activar el Procediment d’Actuació davant casos de risc 

psicosocial i en data 30 de juny es va constituir la Comissió Interna d’ Investigació 



prevista pel procediment, la qual després de dur a terme un seguit d’actuacions entre 

els dies 1 i 22 de juliol de 2021, va elevar un informe, amb el contingut següent: 

-Es detecten clares evidències d’actuacions susceptibles de ser considerades 

d’assetjament psicosocial. 

-Es detecten possibles actuacions que podrien ser constitutives d’infracció 

disciplinària o d’altres responsabilitats. 

2.-Amb l’objectiu de garantir la màxima imparcialitat en la investigació, es va 

encarregar a BH Bienestar la realització d’aquestes entrevistes dins del procediment 

de riscos psicosocials, qui en data 15 d’octubre emet un informe que corrobora els fets 

denunciats pel policia local.  

3. Arrel de les actuacions realitzades i el resultat de les mateixes, en data 5 d’octubre 

de 2021 el Director de Recursos Humans i Organització informa de la conveniència 

d’incoar un expedient disciplinari i sol•licitar instructor/a i secretari/a a la Subdirecció 

General de Coordinació de la Policia de Catalunya. 

4. En data 9 de novembre de 2021 i mitjançant la plataforma EACAT, es sol•licita la 

col•laboració de la Direcció General de Coordinació de les policies locals per incoar un 

expedient d’Informació reservada per tal de dirimir les responsabilitats disciplinàries i 

penals que corresponguin. 

5. Per a la formalització d’aquesta col•laboració entre ambdues administracions, cal 

procedir a la signatura d’un conveni de col•laboració entre el departament d'interior i 

l’ajuntament de Mataró en relació amb la instrucció d’expedients de naturalesa 

disciplinària en l’àmbit de la policia local del municipi. 

Fonaments de dret 

I. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en concret els 

articles 47 i següents, relatius a la formalització, contingut, durada, validesa i 

eficàcia dels convenis de col•laboració.  

II. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, en concret el capítol II (convenis de 

col•laboració) del títol IX (relacions interadministratives). 

III. Decret 179/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment 

de règim disciplinari aplicable als cossos de la Policia local de Catalunya, 

article 14, que disposa que abans d’incoar un procediment disciplinari, l’òrgan 

competent per incoar-lo pot, amb caràcter facultatiu, iniciar diligències 

preliminars amb caràcter d’informació reservada, per aclarir els fets ocorreguts 

així com els presumptes responsables, que la informació reservada l’ha de 

realitzar la persona o òrgan administratiu que es determini en el moment en 

què s’acordi, i que a aquests efectes es podrà sol•licitar la col•laboració del 

departament competent en matèria d’ordenació i coordinació de les policies 



locals de l’Administració de la Generalitat i, amb la conformitat d’aquest, 

encarregar actuacions d’investigació al personal que el dit departament designi. 

Vist l’informe jurídic corresponent. 

Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia número 

4705/2020, de data 9 de juliol, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, si 

s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni de col•laboració entre el Departament 

d’Interior i l’Ajuntament de Mataró per a la instrucció d’un expedient d’informació 

reservada amb la finalitat de fer les investigacions necessàries per esbrinar els fets i, si 

escau, els subjectes presumptament responsables, i el seu caràcter disciplinari, en 

l’àmbit del personal de la Policia Local d’aquest municipi, segons petició del regidor 

delegat de 9 de novembre de 2021 i atenent als fets descrits en la part expositiva de la 

present proposta.  

SEGON.- Facultar a l’Alcalde-president de l’Ajuntament de Mataró per a que 

procedeixi a la signatura del conveni.  

TERCER.- Donar trasllat al Departament d’Interior de la Generalitat, del corresponent 

certificat de l’acord adoptat per l’òrgan competent així com del conveni degudament 

signat, mitjançant notificació a efectuar per la plataforma EACAT».  

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Gestió Econòmica- 

5. APROVAR LES FACTURES DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) DEL 

MES D’OCTUBRE 2021 DELS PROVEÏDORS: GESEX ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

SL, ACCENT SOCIAL SL I ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO PER UN 

IMPORT TOTAL DE 358.647,52 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 d’octubre 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 2.255.156,75euros. 

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, en aquests moments s’està licitant el nou contracte i el termini de 
presentació d’ofertes ja ha finalitzat i s’estan analitzant les ofertes presentades.  

Segon.- Vistos els l’informes realitzats pel servei gestor i l’informe de la Intervenció de 
fons (número 336/2021,de data 29 de novembre). 

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 (8) 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 

6. ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE 

BAR A LA PISCINA MUNICIPAL DE MATARÓ. 

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 la Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2021, es va 

acordar iniciar la tramitació de la contractació de la concessió del servei de bar a la 

piscina municipal de Mataró, amb un valor estimat del contracte de 254.760 euros. 

2. Durant el termini de presentació d’ofertes, es van presentar 5 ofertes: 

3. En data 30/09/2021 va concloure la fase d’obertura del sobre A (documentació 

administrativa). Totes elles van presentar correctament la documentació relativa al 

compliment dels requisits previs, per la qual cosa es van declarar admeses de la 

licitació. 

4. En data 07/10/2021 va concloure la fase d’obertura del sobre B (documentació 

tècnica o documentació per valoració dels criteris subjecte a judici de valor) relatiu als 

criteris avaluables de forma automàtica. 

Examinada aquesta documentació del sobre B es detecta els següent: 

a. Les propostes d’organtizació del servei i del personal presentades per Javier 

Veas del Río i Gabriela Veas del Río són idèntiques, amb l’excepció de que 

Gabriela Veas del Río afegeix un apartat que diu “las máquinas de vending que 

pondremos una de ellas es específica para deportistas, con productos de la 

marca Nutriben y/o Isostar”. Aquest mateix paràgraf, idèntic en contingut, 

estructura i ortografia, consta a les propostes de Patricio Antonio Inostroza i 

Cristina Belsue Lacalle. 

b. Les propostes d’organització del servei i del personal presentades per Patricio 

Antonio Inostroza Reyes i Critina Belsue Lacalle són indèntiques en contingut 

estructura i ortografia. 

c. Les propostes d’equipament presentades per Javier Veas del Río i Gabriela 

Veasdle Río són idèntiques en contingut, estructura i ortografia. 

d. Les propostes d’equipament presentades per Patricio Antonio Inostroza Reyes i 

Cristina Belsue Lacalle són idèntiques en contingut, estructura i ortografia. 

Consta informe jurídic al respecte en el qual es conclou que aquests fets són indici 

d’unes conductes concertades que comporten vulneració del principi de proposició 

única. 

5. En data 22/10/2021 va concloure la fase d’obertura del sobre C (oferta econòmica i 

altra documentació avaluable mitjançant fórmules) relatiu als criteris avaluables de 

forma automàtica. 

Le ofertes presentades són: 

 Cristina Belsue Lacalle, que ofereix un cànon anual de 9.500 euros. 

 Patricio Antonio Inostroza Reyes, que ofereix un cànon anual de 5.500,07 

euros. 

 Gabriela Veas del Rio: que ofereix un cànon anual de 8.999 euros. 



 Javier Veas del Rio, que ofereix un cànon anual de 3.999. 

 Sergio José Perruccio, que ofereix un cànon anual de 3.100 euros. 

Examinada aquesta documentació del sobre C es detecta els següent: 

a. Que els preus dels productes obligatoris són idèntics en les ofertes 

presentades per Gabirela Veas del Río, Javier del Río y Patricio Antonio 

Inostroza Reyes. 

b. Respecte dels productes per a persones amb intoleràncies, són idèntiques en 

contingut estructura, tipografia i preu, les ofertes presentades per Gabriela 

Veas del Río i Cristina Belsue Lacalle. 

A la vista d’aquests fets, units als anteriorment exposats respecte de les proposicions 

del sobre B, atès l’informe jurídic que s’annexa, la Mesa de Contractació considera que 

s’ha vulnerat el principi de proposició única, i que existeixen pràctiques concertades 

que poden produir l’efecte d’impedir, restringit o flasejar la competència en el procés 

de contractació, per la qual cosa es va proposar acordar no admetre les propostes 

d’aquests quatre licitadors esmentats. 

6. Així mateix, la Mesa de Contractació proposa remetre comunicació a l’Autoritat 

Catalana de la Competència d’acord amb el que disposa l’article 132 de la LCSP. 

7. En virtut de l’anterior, arriba a la fase final un únic licitador, per la qual cosa es 

proposa l’adjudicació de Sergio José Perruccio de la concessió del servei de bar a la 

piscina municipal de Mataró per un cànon anual de 3.100 euros, IVA no inclòs, i amb 

estricta subjecció a la resta d’elements continguts en la seva proposició. 

8. La garantia definitiva de 3.184,50€, així com la resta de documentació requerida 

com a adjudicatari, ha estat recepcionada i consta a l’expedient. 

Fonaments de Dret 

D’acord amb el que disposen els arts. 15, 116, 131, 156 a 158 i concordants de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

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. 4705/2020 de 9 de juliol 

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

Gover i Mobilitat, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER. Declarar excloses de la licitació les propostes presentades per Gabriela 

Veas del Rio, Javier Veas del Rio, Cristina Belsue Lacalle i Patricio Antonio Inostroza 

Reyes, atès que del seu contingut es desprèn que no són licitadors independents, 



vulnerant així el principi de proposició única recollit en l’article 139.3 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

SEGON. Atès que dels fets exposats es desprèn la presència d’indicis de pràctiques 

concertades que poden produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència 

en el procés de contractació, proposar a l’òrgan de contractació remetre comunicació a 

l’Autoritat Catalana de la Competència, d’acord amb el que disposa l’art. 132 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

TERCER. Adjudicar al senyor Sergio José Perruccio la contractació de la concessió 

del servei de bar a la piscina municipal de Mataró, per un cànon anual de 3.100 euros, 

IVA no inclòs, i amb estricta subjecció a la resta d’elements continguts en la seva 

proposició. 

QUART. El contracte es formalitzarà dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a 

comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació. 

CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors, comunicar-ho al Servei d’Ingressos 

i de Tresoreria i publicar-la en el perfil del contractant. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8).  

 

7. INICIAR LA CONTRACTACIÓ I APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS 

ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES URBANES 

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

Mobilitat, presenta la següent proposta: 

 

“Relació de fets 

Mitjançant informe de 19 d’octubre, la Cap de Servei de Protecció Civil sol·licita la 

tramitació de la contractació del Servei de control integral de plagues urbanes, amb 

mesures de caràcter socialment responsable, per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de 256.748,36 IVA inclòs, per als dos anys de durada del 

contracte, amb el següent desglossament: 219.350,12 de pressupost net, més 

37.398,24 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%, o 10% en cas de clavegueram, 

dividit en dos Lots: Lot1. Servei control integral de plagues urbanes, mosquit comú i 

mosquit tigre i retirada de nius de vespa i vespa asiàtica, per un import de 



238.542,22 IVA inclòs, per als dos anys de durada del contracte, amb el següent 

desglossament: 204.303,72 de pressupost net, més 34.238,50 € en concepte d’IVA, 

al tipus del 21%, o del 10% en cas de clavegueram i Lot 2 per un import de 

18.206,14 IVA inclòs, per als dos anys de durada del contracte, amb el següent 

desglossament: 15.046,40 de pressupost net, més 3.159,74 € en concepte d’IVA, al 

tipus del 21%. 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la no 

possibilitat de pròrroga i que el Plec no contempla possibles modificacions, el valor 

estimat del contracte és de 482.570,26 euros.Consta a l’expedient: 

 Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs 

econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 

aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 

públic. 

 Informe de l’interventor de Fons respecte a l’existència de crèdit adequat i 

suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a 

l’aplicació pressupostària 720002/311110/22799 del pressupost municipal 

aprovat per a l’exercici 2021.  

 Es sotmeten els efectes d’aquesta contractació a l’existència de crèdit 

adequat i suficient a les corresponents partides dels pressupostos municipals 

que s’aprovin per als exercicis 2022 i 2023, a fi de poder atendre les 

obligacions que meriti aquesta contractació durant les esmentades anualitats 

 

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).  

És òrgan competent la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret d’Alcaldia 

4975/2019, de 19 de juny, de delegació de competències. 

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 PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels acords 

següents: 

 

PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació del servei de control integral de plagues 

urbanes per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 

256.748,36 IVA inclòs, per als dos anys de durada del contracte, amb el següent 

desglossament: 219.350,12 de pressupost net, més 37.398,24 € en concepte d’IVA, 

al tipus del 21%, o 10% en cas de clavegueram, dividit en dos Lots: Lot1. Servei 

control integral de plagues urbanes, mosquit comú i mosquit tigre i retirada de nius de 

vespa i vespa asiàtica, per un import de 238.542,22 IVA inclòs, per als dos anys de 

durada del contracte, amb el següent desglossament: 204.303,72 de pressupost net, 



més 34.238,50 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%, o del 10% en cas de 

clavegueram i Lot 2 per un import de 18.206,14 IVA inclòs, per als dos anys de 

durada del contracte, amb el següent desglossament: 15.046,40 de pressupost net, 

més 3.159,74 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%. 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la no 

possibilitat de pròrroga i que el Plec no contempla possibles modificacions, el valor 

estimat del contracte és de 482.570,26 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. Autoritzar la despesa de fins a DOS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL SET-
CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (256.748,36 €), 
IVA inclòs a càrrec de l’aplicació pressupostària 720002/311110/22799 el 
pressupost municipal documents A_FUT: 

12021000129162, per un import de 238.542,22 € 

12021000129166, per un import de 18.206,14 € 

 

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 i 2023, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present 

contractació durant l’anualitat esmentada. 

 

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. 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans- 

8. DECLARACIÓ SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI CONCURRENT 

DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER JGF. 

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

Mobilitat, presenta la següent proposta: 

«Antecedents 

El senyor J.G.F., funcionari de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria 
d’agent de la Policia Local, ha presentat per registre d’entrada número E-08121-2021-
051046 sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en el què demana 
compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una segona 
activitat privada de caràcter professional ocasional realitzant peritatges sobre l’ús de la 
força. 

Segons manifesta el Sr. G. l’activitat consistirà en fer peritatges judicials, policials per 
despatxos d’advocats, etc., en temes relacionats amb l’ús de la força. 

Segons informa el servei de la Policia Local, el senyor G. realitza el torn de matí al 
servei, és a dir, de 07:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres i els dissabtes de 05:48 
a 14 hores.  

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. I concretament, respecte els membres dels 

cossos de la Policia Local a Catalunya, la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de 

forces i cossos de seguretat (d’ara endavant, LOFCSE) i la Llei 16/1991, de 10 de 

juliol, de policies locals de Catalunya. 



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. 

En virtut d’aquesta normativa, caldrà advertir al Sr. J.G.F. que, si bé podrà realitzar la 

segona activitat que sol·licita compatibilitzar, no podrà realitzar tasques, com per 

exemple ratificar judicialment les pericials, pel cas que les mateixes coincideixin en 

l’horari laboral que realitza a l’Ajuntament. 

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.- 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.  

5.- 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.  



6.- 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. 

7.- En aquest cas s’aplica l’art.6.7 de la LOFCSE que diu que pertànyer a les forces i 

cossos de seguretat és causa d’incompatibilitat per al desenvolupament de qualsevol 

altra activitat pública o privada, tret d’aquelles activitats exceptuades a la legislació 

sobre incompatibilitats; ara bé, com que no s’ha dictat una legislació específica sobre 

incompatibilitats aplicable als policies municipals, és d’aplicació la Llei general, és a 

dir, la llei 53/1984 d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 

públiques, i a Catalunya, en allò que no sigui bàsic, a la Llei 21/1987, 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions catalanes i per al funcionariat 

policial català, més el que encara sigui vigent sobre incompatibilitats en el Reglament 

de Personal al servei de les entitats locals de Catalunya de 1990 (Decret 214/1990, de 

30 de juliol). 

8.- L’Advocacia de l’Estat, en els procediments jurisdiccionals que s’han seguit des de 

la promulgació de la LOFCSE l’any 1986, ha establert un criteri clarament restrictiu en 

l’aplicació de l’art.6.7 de la LOFCSE, segons el qual, la previsió de l’article 6.7 ens 

remet al llistat d’excepcions de l’art.19 de la LI; per tant, es determina que el règim 

d’incompatibilitats dels funcionaris policials és més rigorós que els dels funcionaris 

civils ordinaris, i aquest caràcter restrictiu segons l’art.6.7 de la LOFCSE talla 

qualsevol expectativa de compatibilitat del quadre d’excepcions de l’art.19 de la LI. 

9.- Ara bé, ha estat a partir de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, d’11 d’abril de 2013, relativa a incompatibilitats pel desenvolupament d’un 

segon lloc de treball dels membres de les policies locals de Catalunya, que canvia la 

doctrina judicial i el criteri interpretatiu, obrint i assimilant les possibilitats de 

compatibilitat de llocs de treball dels policies locals de Catalunya: 

“La Sentencia del tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de abril de 2013 

supone un giro de ciento ochenta grados en la doctrina mantenida hasta el momento. 

En ella se confirma la Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo de Lleida de 

12 de abril de 2012, que estimó la demanda presentada por un agente de la policía 

local a quien se le había denegado la compatibilidad para ejercer de abogado. El 

razonamiento principal seguido tanto por la sentencia de instancia como por el 

Tribunal Superior de Justicia para estimar la demanda del policía local radica en 

considerar que, a raíz de la Sentencia del tribunal Supremo de 5 de mayo de 2008, se 

ha producido un cambio de doctrina respecto de la interpretación que cabe dar al 

art.6.7 de la ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad”. 

10.- L’art. 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals, 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. 

11.- En anàleg sentit, l’art. 339 del mateix Decret disposa que l’exercici d’un segon lloc 

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

expressa prèvia.  

12.- 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. 

13.- 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 J.G.F., entre l’activitat 

principal que realitza en aquest Ajuntament amb una activitat privada secundària de 

caràcter professional, com a perit en matèries relatives a l’ús de la força per compte 

propi, en els termes i amb els requisits referits en el present informe, advertint al Sr. G. 

que no podrà realitzar tasques, com per exemple ratificar judicialment les pericials, pel 

cas que les mateixes coincideixin en l’horari laboral que realitza a l’Ajuntament. 

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. (8). 

 

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

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

 

 

L’Alcalde,    La Secretaria General accidental 

David Bote Paz  M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

 

 

 

 

 

 


