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ACTA NÚM. 1 /2020- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 27 DE GENER DE 2020.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-set de gener de dos mil vint, a la una i deu minuts del
migdia, 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
Juan Carlos Jerez Antequera
Laura Seijo Elvira
Núria Moreno Romero
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos
Elizabet Ruíz Moreno

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4t. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde
6è. Tinent d’Alcalde
7è. Tinent d’Alcalde

Assistits de la Secretària General acctal.

senyora M. Lluïsa Guañabens

Casarramona, que certifica.

Excusen la seva assistència

Sergio Morales Diaz
Anna Villarreal Pascual

2n. Tinent d’Alcalde
8è. Tinent d’Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:

1.

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 23 de
desembre de 2019.
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2. DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES
MATARO

Servei de Secretaria General
3. Donar compliment a la sentència núm. 241/2019 de 18 de desembre del Jutjat
Contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona, dictada en el procediment
abreujat 128/2018-C contra la desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per M.C.G.F.
CIM QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA
Direcció d’Educació
4. Donar compte del recurs de reposició interposat contra la resolució de
concessió de subvencions per a centres educatius per desenvolupar
programes de formació i inserció en el curs 2019-2020.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió
pública.
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de
l’Espai Públic5. Aprovar la imposició de sancions a I.B.H. per la comissió d’una infracció molt
greu i d’una de greu en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos. (exp. 248/19 GP)
6. Aprovar la imposició de sancions a J.F.O. per la comissió d’una infracció greu
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 278/19 GP).
7. Aprovar la imposició de sancions a M.R.M. per la comissió d’una infracció
molt greu i dues de greus en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos (exp. 291/19 GP).
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-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos
Humans8. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de
treball principal presentada per C.G.M.
9. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de
treball principal presentada per I.A.P.
10. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de
treball principal presentada per A.T.C.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

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

CIM DE SERVEIS DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES
MATARO

Servei de Secretaria General
3- DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA NÚM. 241/2019 DE 18 DE
DESEMBRE

DEL

JUTJAT

CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU

NÚM.

8

DE

BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 128/2018-C CONTRA
LA

DESESTIMACIÓ

DE

LA

RECLAMACIÓ

PATRIMONIAL PRESENTADA PER M.C.G.F.

3

DE

RESPONSABILITAT

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“En data 19 de desembre de 2019, el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de
Barcelona, ha notificat la Sentència número 241/2019, de 18 de desembre, dictada
en el Procediment abreujat núm. 128/2018-C, en el recurs interposat per la senyora
M.C.G.F., contra el decret núm. 10981/2017, de 18 de desembre, del regidor delegat
de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, que desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial interposada pels danys patits a conseqüència d’una
caiguda a la via pública, a la Pça. Gali i Verges, a causa del mal estat del terra.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 10.887,02 euros.
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu estima parcialment la demanda i
condemna a l’Ajuntament a abonar la quantia de 10.160,20 euros, més els interessos
contemplats a l’art. 106.2 Llei 29/1998, sense condemna en costes a cap de les dues
parts, entre d’altres, amb els següents arguments:
“...En cuanto a la forma en que se produjo la caída, ha quedado acreditado
que la recurrente tropezó al pisar en el hueco existente en la acera, que se
puede ver en las fotografías que aporta la propia actora. Además la parte
demandada reconoce la existencia de ese desperfecto en la acera.
La siguiente cuestión que procede resolver es si entre estos daños y la
actuación administrativa cabe establecer una relación de causalidad. En este
caso se considera que el Ayuntamiento ha de responder de los daños sufridos
por la actora ya que se acredita la existencia del desperfecto en la acera y que
como consecuencia del mismo la actora cayó al suelo y sufrió las lesiones que
constan acreditas por el informe del médico forense y la documentación
médica remitida por el Hospital de Mataró. Se considera que el
Ayuntamiento, encargado de la superior vigilancia de la seguridad de la vía
pública, no fue diligente en su actuación, hecho que provocó la caída de la
demandante. Se tiene en cuenta además que el Ayuntamiento no ha
facilitado la anchura de la acera, sino que se limita a decir que era de una
anchura razonable en el informe de fecha 20 de noviembre de 2017 (página
38 del expediente administrativo), por lo que se desconoce si la actora podía
circular por otra zona de la acera; en el mismo informe señala que el
desperfecto es leve pero no concreta las medidas del desnivel que suponía.
Por otra parte a la hora en que se produjo la caída ya había anochecido, a
pesar de lo que dice la parte demandante, al tratarse de un 26 de agosto a las
20.56 horas, sin que se tenga constancia de la existencia de farolas u otros
elementos de iluminación. Por último cabe reseñar que el hecho de que la
actora viviese cerca del lugar los hechos no la hace conocedora de la situación
concreta en la que se encontraba esa parte de la acera…”.
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La sentència no és susceptible de recurs ordinari. La companyia asseguradora
municipal ha consignat l’import reclamat davant del Jutjat en data de 9-1-2020.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat, previ Dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Donar compliment a la Sentència número 241/2019, de 18 de desembre,
dictada en el Procediment abreujat núm. 128/2018-C, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona, que estima parcialment el recurs interposat per la
senyora M.C.G.F., contra el decret núm. 10981/2017, de 18 de desembre, del regidor
delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, que desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial interposada pels danys patits a conseqüència d’una
caiguda a la via pública, a la Pça. Gali i Verges, a causa del mal estat del terra,
havent de procedir a la seva indemnització per l’import de 10.160,20€.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de
Barcelona”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA
Direcció d’Educació
4-DONAR COMPTE DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA
RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A CENTRES EDUCATIUS
PER DESENVOUPAR PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ EN EL CURS
2019-2020.
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació
Professional, presenta la proposta següent:
“D’acord amb el punt tercer del Decret d’Alcaldia 9561/2019, de 2 de desembre, es
passa a donar compte de l’esmentat decret:
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“Relació de fets
1. En data 30 d’octubre de 2019, la Generalitat de Catalunya va publicar al Tauler
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya la Resolució de concessió
de subvencions per a centres educatius per desenvolupar programes de formació i
inserció en el curs 2019-2020, referent a la concessió de subvencions aprovades per
l’Ordre ENS/157/2017, de 14 de juliol, que aprovava les bases reguladores per a la
concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de
programes de formació i inserció (DOGC núm. 7416, de 20.7.2017), modificades per
l’Ordre EDU/104/2019, de 16 de maig (DOGC núm. 7881, 23.5.2019).
2. En aquesta resolució la puntuació obtinguda pel PFI AP03- Auxiliar de vivers i jardins
és de 46,08 punts, per tant, “la sol·licitud no ha assolit la puntuació mínima requerida
a l’apartat 8 de les bases de la convocatòria”.
3. Un cop revisada la puntuació obtinguda, la Directora de l’Institut Miquel Biada informa
sobre quins punts del Projecte presentat no s’han tingut en compte i que, de ser
tinguts en compte, la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Mataró obtindria la
subvenció sol·licitada.

Fonaments de dret
Els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques regulen el recurs potestatiu de reposició i el
seu termini d’interposició.
L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
preveu l’avocació d’una competència quan per diferents raons sigui convenient. La
competència per presentar el recurs de reposició contra la Resolució de concessió de
subvencions per a centres educatius per desenvolupar programes de formació i
inserció en el curs 2019-2020 correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb el
Decret d’alcaldia 4949/2019, de 18 de juny, però per raons d’urgència es decideix
avocar aquesta competència a favor de l’Alcalde, titular original de la competència.
En virtut de tot l’exposat,
RESOLC
Primer.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per raons
d’urgència.
Segon.- Presentar el recurs de reposició contra la Resolució de concessió de
subvencions per a centres educatius per desenvolupar programes de formació i
inserció en el curs 2019-2020 de data 30 d’octubre de 2019, que la Generalitat de
Catalunya ha publicat al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya en data 30 d’octubre de 2019, del Director General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, en que se’ns informa de la
denegació de subvenció pel PFI AR03- Auxiliar de vivers i jardins, impartit per l’Institut
Miquel Biada.
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Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que
es celebri.
Quart.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya.”

Es donen per assabentats

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
Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai
Públic5.

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A I.B.H. PER LA COMISSIÓ

D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU I D’UNA DE GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 248/19 GP).

Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 8478/2019, de 29 d’octubre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a I.B.H., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C19/21405, aixecada en data 4 d’agost de 2019 a les 20:36 hores pels
Agents de la Policia Local número XXX i XXX, referent al Camí XX, XX de XXX
Mataró.
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Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 04/08/2019 a les 20:36 hores, els agents amb TIP XX, XX, XX i XX van
comprovar que en el domicili del carrer XXX hi havien dos gossos de raça
potencialment perillosa, un Pit Bull i un Rottweiler.
Els agents van sol·licitar al Sr. I.B.H. la documentació dels animals, però el denunciat
va manifestar que: “No me da la gana de presentaros ninguna documentación, yo
vivo aquí y hago lo que me da la gana”.
El Servei de Salut informa que no consta cap gos censat ni cap llicència per a la
tinença i conducció d’un gos de raça potencialment perillosa a nom d’. I.B.H.
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
I.B.H., en data 14 de novembre de 2019. Aquesta notificació va resultar infructuosa,
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de
notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE de data 29 de novembre de 2019),
segons el que disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats
de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos
normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la
posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part
dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.
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3. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció
greu tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en
concordança amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que
es desenvolupa la Ley 50/1999.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• I.B.H.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa
de 1.502,53 a 30.050,61 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en
compte els criteris de graduació següents:
La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts pel que fa a la
infracció de l’article 13.1.b. de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre i, pel que fa a les
infraccions de l’article 13.2.b de la Llei 50/1999, de 23 de desembre i de l’article 7.3.b
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, s’ha tingut en compte que en el domicili de la
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persona denunciada hi havien dos gossos, que incomplien la normativa en matèria de
gossos potencialment perillosos.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,05 euros a I.B.H., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 200,00 euros a I.B.H., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 400,51 euros a I.B.H., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
Per Resolució de l’Alcaldia de 25 d’octubre de 2019, es deleguen les competències
en matèria de Seguretat Pública a Anna Villarreal Pascual.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a I.B.H., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 200,00 euros a I.B.H.
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per la comissió d’una

infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 400,51 euros a I.B.H., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

6.
APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.F.O. PER LA COMISSIÓ
D’UNA INFRACCIÓ GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 278/19 GP).
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 9097/2019, de 19 de novembre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a J.F.O., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C19/25732, aixecada en data 19 de setembre de 2019 a les 08:20
hores pels Agents de la Policia Local número XXX i XXX, referent a la Ronda XXX de
Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 19/09/2019 a les 08:20 hores, els agents amb TIP XXX i XXX van observar la
persona denunciada passejant un gos de raça potencialment perillosa, a la via
pública, al carrer Rda. XXX amb XXX, sense morrió.
La persona denunciada va manifestar als agents: “Que no es un perro de raza
peligrosa, que es una mezcla de Pit Bull y otra raza. Que el perro no es suyo. Que es
de una amiga. Que el perro salía de un pipican vacío”.
Consultat el Registre municipal, no consta que la persona denunciada estigui
empadronada a Mataró.
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
J.F.O., en data 28 de novembre de 2019. Aquesta notificació va resultar infructuosa,
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de
notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE de data 20 de desembre de 2019),
segons el que disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
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Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats
de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• J.F.O.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa
de 1.502,53 a 30.050,61 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
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c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en
compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts
legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,52 euros a J.F.O., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
Per Resolució de l’Alcaldia de 25 d’octubre de 2019, es deleguen les competències
en matèria de Seguretat Pública a Anna Villarreal Pascual.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 300,52 euros a J.F.O., per la comissió d’una
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infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

7.

Unanimitat. (7).

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A M.R.M. PER LA COMISSIÓ

D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU I DUES DE GREUS EN MATÈRIA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP. 291/19 GP)

Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:
ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 9265/2019, de 22 de novembre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a M.R.M., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C18/36509, aixecada en data 19 de desembre de 2018 a les 15:30
hores pels Agents de la Policia Local número XXX i XXX, referent a la Plaça XXX de
Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 19/12/2018 a les 15.30h, els agents actuants es van dirigir al lloc dels fets arrel
de la denúncia d’un ciutadà, perquè la persona identificada a l’acta com a Sr. M.R.M.,
portava un gos de raça potencialment perillosa, un Stafforshire, que li va saltar al
damunt, per l’esquena, estripant-li la jaqueta; el Sr. M.R.M. es va desentendre dels
fets i dels danys ocasionats. Els agents varen poder comprovar que la jaqueta estava
esgarrapada i trencada per la part posterior.Els agents van fer constar a l’acta que el
Sr. M.R.M. portava el gos deslligat i sense morrió a la plaça de XXX, dins d’un recinte
tancat, habilitat per a ús de gossos.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a M.R.M., en
data 2 de desembre de 2019, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
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als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats
de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
4. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
5. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos
normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la
posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part
dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.
6. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció
greu tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa
llei, que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als
transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos
considerats potencialment perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del
corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze
anys.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• M.R.M.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,26 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa
de 1.502,54 a 30.050,61 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
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multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en
compte els criteris de graduació següents:
La proposta de sanció es formula tenint en compte el criteri de la transcendència
social i el perjudici causat per la infracció comesa, ja que la persona denunciada que
passejava el gos, deslligat i sense morrió, va ocasionar danys matèrials a un ciutadà
que transitava pel lloc.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,06 euros a M.R.M., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 150,25 euros a M.R.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 600,00 euros a M.R.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
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OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
Per Resolució de l’Alcaldia de 25 d’octubre de 2019, es deleguen les competències
en matèria de Seguretat Pública a Anna Villarreal Pascual.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a M.R.M., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 150,25 euros a M.R.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 600,00 euros a M.R.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

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

8.

DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER C.G.M.
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
Antecedents
El senyor C.G.M., treballador de l’Ajuntament de Mataró, ha presentat en data 31 de
juliol de 2018, una sol·licitud de reconeixement de segona activitat privada, com a
arquitecte tècnic per compte propi. Segons assenyala, la jornada laboral és de 15
hores setmanals.
Per Decret 9767/2019, de 10 de desembre, el Sr. C.G.M. va ser nomenat funcionari
interí fora de plantilla, a jornada plena, com a arquitecte tècnic, des del 4 de
novembre de 2019 i fins el 31 de desembre de 2019, per l’execució de dos
programes: “Programa d’adquisició d’habitatge per sota del preu de mercat” i
“Programa de prestació de serveis per mitjà d’una Oficina Local d’Habitatge integral”.
Aquest nomenament s’ha ampliat fins el 31 de desembre de 2020.
El Sr. C.G.M. es troba adscrit al Servei d’Habitatge.
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.
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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 setmanal (37,5 hores/setmana) de
mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2020 la jornada ordinària de treball s’ha
establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanal (36,40 hores/setmana)
La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de 55
hores/setmana.
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.
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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.
Així mateix, caldrà informar a la persona interessada que 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.
11. L’art. 333 a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de
la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. Per acord del Ple Municipal
en sessió ordinària celebrada en data 3 d’octubre de 2019, s’ha delegat a la Junta de
Govern Local la competència sobre declaracions de compatibilitat per l’exercici
d’activitat pública o privada del personal de la Corporació.
Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient.
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor C.G.M. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària com a
arquitecte tècnic per compte propi, en els termes, paràmetres i advertiments referits
en la part expositiva de la present resolució.
Segon.- Informar a la persona interessada que:
-

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

-

El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efectes en
el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del
principal com de la segona activitat, que l’interessat haurà de comunicar a
l’Ajuntament de Mataró.

-

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.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9.

Unanimitat. (7).

DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER I.A.P.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta
“Supòsit de fet
1. Per Decret 9821/2019, de 10 de desembre, el Sr. I.A.P. va ser contractat
interinament per substitució com auxiliar de serveis/informador, a jornada plena,
amb efectes del 15 de novembre de 2019, adscrit al Servei de Relacions Laborals i
Assistència Jurídica de l’Ajuntament de Mataró.
2. El Sr. I.A.P. ha presentat per registre d’entrada núm. 08121300082019055406, escrit
de sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en què demana compatibilitzar les
funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una segona activitat privada per
compte propi com a cambrer al restaurant “Jordis” ubicat a Calella, amb una jornada
laboral de 18 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.
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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.
L’article 329.2 del Decret 214/1990 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%.
La jornada ordinària de treball del personal és de trenta-set hores i mitja
setmanals (37,50 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any
2020 la jornada ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta
minuts setmanals (36,40 hores/setmana). Aquesta jornada incrementada en un
50% (18 hores amb 20 minuts) suposa un còmput de 55 hores/setmana.
Atès que el Sr. I.A.P. demana l’exercici d’una segona activitat privada amb una
jornada de 18 hores setmanals, haurà de tenir en compte aquest topall establert a
la norma.
Això no obsta, per advertir que la realització de la 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
també ho disposa 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, així com que l’autorització de compatibilitat està
condicionada a l’estricte compliment de la jornada i l’horari en els llocs 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. 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
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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. 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.
8. 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.
9. 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.

10.

L’art. 333 a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple
de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. Per acord del Ple
Municipal en sessió ordinària celebrada en data 3 d’octubre de 2019, s’ha
delegat a la Junta de Govern Local la competència sobre declaracions de
compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la
Corporació.

Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient.
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor I.A.P. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària per compte
propi com a cambrer, en els termes i amb els requisits referits en la part expositiva de
la present resolució.
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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:

10.

Unanimitat. (7).

DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER A.T.C.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Supòsit de fet
1.- Per Decret 9820/2019, de 10 de desembre, el Sr. A.T.C. va ser contractat en
pràctiques del programa Garantia Juvenil de Catalunya com a Tècnic mitjà
d’ocupació, a jornada plena, amb efectes del 25 d’octubre de 2019 fins al 24 d’abril
de 2020, adscrit al Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Mataró.
Segons ha informat el cap del Servei d’Ocupació, l’horari del Sr. A.T.C. és de dilluns
a divendres de 8:00 a 15:20 hores, excepte els dijous que és de 10:40 a 18:00 hores.
2.- El Sr. A.T.C. ha presentat per registre d’entrada núm. 08121300082019055291,
escrit de sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en què demana compatibilitzar
les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una segona activitat privada
per compte aliena com a entrenador de bàsquet al Club Joventut de Badalona, situat
al carrer Ponent, número 143-161, de Badalona, realitzant una jornada de 3 hores 45
minuts setmanals, en concret, els dimarts, dijous i divendres en horari de 18:45 a
20:00 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
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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.
L’article 329.2 del Decret 214/1990 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%.
La jornada ordinària de treball del personal és de trenta-set hores i mitja
setmanals (37,50 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any
2020 la jornada ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta
minuts setmanals (36,40 hores/setmana). Aquesta jornada incrementada en un
50% (18 hores amb 20 minuts) suposa un còmput de 55 hores/setmana.
Per tant, caldrà advertir a l’interessat que la realització de la 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 també ho disposa 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, així com que l’autorització de compatibilitat està
condicionada a l’estricte compliment de la jornada i l’horari en els llocs 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. 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
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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. 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.
8. 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.
9. 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.
10. L’art. 333 a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de
la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. Per acord del Ple
Municipal en sessió ordinària celebrada en data 3 d’octubre de 2019, s’ha
delegat a la Junta de Govern Local la competència sobre declaracions de
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compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la
Corporació.
Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient.
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor A.T.C. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària per compte
propi com a entrenador de bàsquet, en els termes i amb els requisits referits en la
part expositiva de la present resolució.
Segon.- Informar a la persona interessada que:
El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari
de l’interessat;
El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efectes en
el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del
principal com de la segona activitat, que l’interessat haurà de comunicar a
l’Ajuntament de Mataró.
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. (7).

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart i cinc minuts de dues de la
tarda, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la
present acta.
L’Alcalde,
David Bote Paz

La Secretària General acctal.
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
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