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ACTA NÚM. 2 /2020- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 10 DE FERBRER DE 2020
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el deu de febrer 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 JUAN
CARLOS JEREZ ANTEQUERA, 1r. Tinent d’Alcalde,
Hi concorren:
Juan Carlos Jerez Antequera
Sergio Morales Diaz
M. Luisa Merchán Cienfuegos
Elizabet Ruíz Moreno
Anna Villarreal Pascual

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

Assistits del Secretària General acctal., M. Lluïsa Guañabens Casarramona, que
certifica.

Excusen la seva assistència
En David Bote Paz
Laura Seijo Elvira
Núria Moreno Romero
Miquel Angel Vadell Torres

Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4t. Tinent d’Alcalde
5è. 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 27 de
gener de 2020.

2. DESPATX OFICIAL
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CIM DE SERVEIS DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES
MATARO
Servei d’ingressos
3. Donar compliment a la sentència de 17 d’abril de 2019 del Jutjat Contenciós
núm. 9 de Barcelona, que estima parcialment el recurs interposat per la
mercantil DENSER PROMOCIONS, SLU contra quatre liquidacions de l’impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
Servei de Desenvolupament i Organització
4. Modificació d l’oferta d’ocupació pública 2019
CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC
Direcció d’Urbanisme i Planificació
5. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PMU-01 Rda. Barceló-Fàbregas i
Caralt, Annex IX, reajustaments de volums de les Illes 2, 3, 4, i 5.
6. Aprovació inicial del Pla de millora urbana Ronda de la República, 64 (PMU14).

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

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

7. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de
treball principal presentada per M.F.B.V.
8. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de
treball principal presentada per J.P.C.

2

9. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de
treball principal presentada per J.O.R.

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 27 de gener de
2020.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

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

CIM DE SERVEIS DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARO
Servei d’ingressos
3 .DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DE 17 D’ABRIL DE 2019 DEL
JUTJAT CONTENCIÓS NÚM. 9 DE BARCELONA, QUE ESTIMA PARCIALMENT
EL RECURS INTERPOSAT PER LA MERCANTIL DENSER PROMOCIONS, SLU
CONTRA QUATRE LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERENYS DE NATURALESA URBANA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta
En data 17 d’abril de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona va
dictar sentència estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu núm. 289/2018-A,
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interposat per la mercantil DENSER PROMOCIONS, SLU (NIF núm. B-6480710) contra
el decret núm. 3789/2018, de 26 d’abril, del regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, en virtut del qual es va desestimar el seu recurs de reposició
formulat contra les liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 4438720, 4438719, 4438718 i 4438674, generades
arran de la transmissió de data 18 de desembre de 2015 de quatre finques (expedient
GT 195/2018).
La sentència manifesta que la venda de l’any 2015 és fa tant del terreny com de la
construcció, no podent determinar-se quin és el valor del terreny per separat. Entén que
cal calcular el valor del terreny més la construcció l’any 2008 i comparar-lo amb el preu
de venda. A la vista de les escriptures i dels valors de taxació realitzats, considera que
queda acreditada pèrdua de valor en tres de les quatre finques, ja que en una d’elles
s’ha produït el fet imposable. En conseqüència, estima parcialment el recurs i revoca les
liquidacions núm. 4438720, 4438719 i 4438718. La liquidació núm. 4438674 no es veu
afectada.
L’Ajuntament de Mataró va interposar recurs de cassació contra la sentència de data 17
d’abril de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona (recurs de
cassació núm. 4355/19), el qual va ser inadmès a tràmit en virtut de la provisió de data
12 de desembre de 2019, per entendre que en el present cas no existia interès
cassacional objectiu per a la formació de jurisprudència.
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de
Govern Local per la resolució de l’Alcaldia de data 19 de juny de 2019, proposo els
següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 17 d’abril de 2019 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en virtut de la qual estima parcialment el
recurs contenciós administratiu núm. 289/2018-A, interposat per la mercantil DENSER
PROMOCIONS, SLU contra el decret núm. 3789/2018, de 26 d’abril, del regidor
delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, en virtut del qual es va
desestimar el seu recurs de reposició formulat contra les liquidacions de l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm.
4438720, 4438719, 4438718 i 4438674, generades arran de la transmissió de data
18 de desembre de 2015 de quatre finques (expedient GT 195/2018).
Segon.- Donar compliment a la sentència esmentada i, en conseqüència:


Aprovar la baixa de les següents liquidacions:

-

4438720, de quota 1.809,01 euros.
4438719, de quota 1.779,84 euros.
4438718, de quota 1.809,09 euros.
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 Aprovar la devolució de les liquidacions esmentades a l’apartat anterior, en el cas
que hagin estat abonades.
Tercer.- Notificar la present resolució al Jutjat i a l’ORGT”

Es donen per assabentats

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
Servei de Desenvolupament i Organització

4.

MODIFICACIÓ D L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2019

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Fets
1.- El servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos
Humans i Organització, en informe de data 22 de gener de 2020, proposa una
modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació aprovada per l’exercici 2019, quin
contingut donem per reproduït per economia processal.
2.- Es proposa en aquesta modificació de l’Oferta d’Ocupació Pública de l’exercici
2019, incorporar les següents dues places:

ESCALA

ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL

ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL

SUBESCALA

CLASSE

SERVEIS
ESPECIALS

POLICIA
LOCAL I
ELS SEUS
VIGILANTS

SERVEIS
ESPECIALS

POLICIA
LOCAL I
ELS SEUS
VIGILANTS
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PLAÇA

GRUP

MODALITAT

Nº

CODI
PLAÇA

INTENDENT

A1

CONCURS
OPOSICIÓ
LLIURE

1

134

INSPECTOR

A2

1

2336

CONCURS
OPOSICIÓ
LLIURE

Fonaments de dret
1.- L’article 285.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC)
estableix que les corporacions locals han de formular públicament llurs ofertes
d'ocupació, d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament i en aquest sentit,
l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals (en endavant RPEL), estableix que el Ple o
l’òrgan corporatiu màxim de l’entitat local, dins del primer trimestre de cada any
natural, ha d’aprovar l’oferta pública d’ocupació un cop aprovat el pressupost de
l’exercici de què es tracti. Aquesta competència es va delegar a la Junta de Govern
Local per Decret 4949/2019, de 8 de juny.
2.- L’article 19.Ú.2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l’Estat per l’any 2018 (en endavant LPGE), actualment prorrogada fins a no disposar
d’una nova, estableix que “Les administracions públiques que en l’exercici anterior
hagin complert els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic i la regla de
despesa, tenen una taxa de reposició del 100 per cent”. Quant als cossos de policia
local, l’article 19.Ú.5. de la LPGE augmenta aquesta taxa de reposició fins el 115%”.
Cal tenir en compte que aquesta llei no fa referència exclusivament a l’exercici
pressupostari 2018, sinó que estableix criteris generals sobre la taxa de reposició
d’efectius, la incorporació de places per sectors prioritaris i de places afectades per
processos de consolidació de l’ocupació temporal.
3.- L’article 19. Cinc de la LPGE també condiciona la validesa de la taxa autoritzada
a l’apartat u, número 2 abans exposat, al fet que les places resultants s’incloguin en
una oferta d’ocupació pública que, de conformitat amb el què estableix l’apartat 2 de
l’article 70 del TRLEBEP, han d’aprovar els òrgans respectius de Govern de les
administracions públiques i que s’ha de publicar en el butlletí oficial de la província,
de la comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, abans de la finalització de cada
any.
La validesa d’aquesta autorització també està condicionada al fet que la
convocatòria de les places s’efectuï mitjançant la seva publicació en el diari oficial
de la província, comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, en el termini
improrrogable de tres anys, a comptar de la data de la publicació de l’oferta
d’ocupació pública en què s’incloguin les places esmentades, amb els requisits que
estableix el paràgraf anterior, de conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de
l’article 70 del TRLEBEP.
Els apartats ú, dos, cinc i sis de l’article 19 de la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per l’any 2018 tenen caràcter bàsic, d’acord amb el que s’estableix en el seu
apartat setè, i es dicten a l’empara dels articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució.
4.-De conformitat amb l’article 60 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals, així com l’article 70 del
TRLEBEP, la present proposta presenta una modificació en relació a l’OOP de
l’exercici 2019, modificació que requereix seguir els mateixos tràmits d’aprovació,
publicació i comunicació que l’oferta principal.
5.-Per últim, i donant compliment a allò establert a l’article 37.1.L, del text refós de
la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, en data 23 de gener de 2020, s’ha
presentat i negociat el contingut de la proposta de modificació de l’oferta d’ocupació
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pública amb la representació dels treballadors en les corresponents meses, quines
actes s’acompanyen a l’expedient.

Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern
PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- MODIFICAR l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018 en els següents
termes:
Plantilla de personal funcionari:
- Incorporar la plaça 134, d’intendent, subgrup A1, de l’escala d’administració
especial, subescala serveis especials, per modalitat concurs oposició lliure.
- Incorporar la plaça 2336, d’inspector, subgrup A2, de l’escala d’administració
especial, subescala serveis especials, per modalitat concurs oposició lliure.
Segon.- PUBLICAR íntegrament la present resolució amb l’esmentada oferta
d’ocupació pública al DOGC i al BOPB i trametre’n còpia a la Direcció General
d’Administració Local de Catalunya, així com als òrgans de l’Administració de l’Estat
corresponents”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC
Direcció d’Urbanisme i Planificació
5.
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PMU-01 RDA.
BARCELÓ-FÀBREGAS I CARALT, ANNEX IX, REAJUSTAMENTS DE VOLUMS
DE LES ILLES 2, 3, 4, I 5.
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació
Professional, presenta la proposta següent:
“El servei tècnic municipal ha redactat la Modificació puntual del Pla de millora urbana
PMU 01d a l’àmbit Ronda Barceló, reajustaments de volums de les Illes 2, 3, 4, i 5,
amb l’objectiu de promoure les modificacions de planejament necessàries que
flexibilitzin les possibilitats del sector, sense canviar paràmetres fonamentals, ni
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l’execució en polígons, únicament aquells aspectes relacionats amb la normativa i
paràmetres que la regeixen, i d’acord amb el pacte segon del Conveni Acord marc
entre l’Ajuntament, PUMSA i propietaris de finques incloses en l’àmbit urbanístic de la
ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt, aprovat definitivament per decret d’alcaldia de
13 d’octubre de 2016, publicat al BOP de 7 de novembre de 2016 i al Registre de
planejament urbanístic de Catalunya.
La dificultat per edificar el sector ha estat per l’elevat nombre de propietaris i de
parcel·les de les illes, per evitar proindivisos, en un planejament pensat per una sola
promoció per cada illa, però la situació econòmica del moment no va propiciar la
venta de l’aprofitament als grans promotors.
Les modificacions proposades s’identifiquen dins l’àmbit del sòl privat de les quatre
illes, els paràmetres urbanístics bàsics no varien, no afecten a l’espai públic, i es
centren en:
-

Reconsiderar les reserves i localització de les places d’estacionament, d’acord
amb les normes del Pla general.

-

Modificar la delimitació de les UMP’s de les illes, sense variar el sostre i usos
assignats en el planejament vigent, en totes les illes de la Ronda

-

Determinar noves rasants de forjats en les edificacions destinades a habitatge de
protecció pública, dels carrers ortogonals Méndez Núñez i Germans Thos i
Codina, que es desvinculen dels blocs de la Ronda.

-

Plantejar una volumetria més funcional i compacta; donar a les illes 2, 3, 4 i 5 de
la Ronda, l’opció de fondre els edicles (dúplex) de la coberta en una sola planta
lineal i control de alineacions i distàncies amb ordenança de detall, tot mantenint
la essència volumètrica i el sostre que el planejament vigent i/o la reparcel·lació
els hi assigna.

Per aconseguir aquests objectiu s’adapta l’ordenació de detall de la Ronda per una
gestió i execució més possibilista sense conflictes d’interessos públics i privats. La
flexibilització de volums de les illes 2, 3, 4 i 5, consisteix en:
a) Desvincular els quatre blocs d’habitatge de protecció pública dels carrers Méndez
Núñez i Germans Thos i Codina, de les rasants dels forjats i punts d’aplicació
d’alçades reguladores definides pels dos blocs lineals de la Ronda. Com també la
disposició de les plantes d’aparcament i els seus accessos. Aquestes quatre finques
privades destinades a Hpp no s’inclouen a les UMP’s de cada illa.
b) Confeccionar noves UMP’s, prèvies a la llicència d’edificació, únicament pels blocs
de les 4 illes amb façana a la Ronda Barceló i que s’indiquen en el plànol d’ordenació.
c) Substituir la volumetria dels edicles de coronament dels blocs lineals de la Ronda
per una sola planta lineal, sense modificar el sostre assignat a les parcel·les en les
quatre illes, ni el nombre d’habitatges màxims previstos amb la seva qualificació en el
planejament. Aquesta solució permet una distribució d’habitatges lineal a l’àtic,
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minora el possible impacte de les instal·lacions de panells solars de la coberta i
proporciona un major equilibri global a tota a Ronda.
d) Regular la volumetria de les illes mitjançant les Normes i plànols d’Ordenació. Les
alineacions desplaçables i les cotes obligatòries, màximes i mínimes dels plànols
d’Ordenació de detall O3a, O3b, O3c ajudaran a concretar el projecte executiu i
mantenir el sostre assignat a cada parcel·la.
Per tot això, les modificacions proposades incideixen en la volumetria i les condicions
d’edificació, no alteren els paràmetres bàsics del planejament, ni afecten a altres
administracions o organismes sectorials.
Vistos els informes jurídic i tècnic; els articles 70, 85, 96 i 100 del Decret Legislatiu
1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 90 i 91del
Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo a la
Junta de Govern Local, en virtut de les competències delegades per Resolució de
l'Alcaldia de data 19 de juny de 2019 l’adopció, si s’escau, dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla de millora urbana PMU
01d a l’àmbit Ronda Barceló, reajustaments de volums de les Illes 2, 3, 4, i 5,
redactada pel servei tècnic municipal.
Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en
el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya, al
tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal.
Tercer.- Notificar-ho a les persones propietàries afectades, als efectes escaients”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6.

Unanimitat. (5).

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA RONDA DE LA

REPÚBLICA, 64 (PMU14).
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació
Professional, presenta la proposta següent:
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“El 10 de desembre de 2019, J.C.N. presenta el Pla de millora urbana Ronda de la
República 64, per a la seva aprovació, que té per finalitat preservar un edifici
industrial d’interès arquitectònic i rehabilitar-lo pel canvi d’ús a habitatge.
En la justificació de la memòria del PMU consta:
“L'edifici, comparat amb altres fàbriques tèxtils mataronines de la primera meitat del
segle XX com Can Marfà o Can Minguell, és de petites dimensions. Tanmateix, es
manté en un estat de conservació raonablement bo i és un digne exponent de
l'arquitectura industrial de l'època (plantes diàfanes i lluminoses, sostres de volta
ceràmica atirantada i bigues d'acer, cobertes suportades per encavallades...).
La voluntat de la propietat de l'edifici (Germans Llaudó Soteras CB) és rehabilitar la
nau i canviar el seu ús a habitatge, però el planejament vigent admet 5 plantes
edificables fins a una fondària de 18 metres, respecte al carrer Unió, i una planta
edificable fins al fons de la parcel·la. De manera que, aproximadament els darrers 9
metres de fondària de la primera planta de la nau estan en situació de volum
disconforme, amb incompliment de paràmetres que afecten sobre la configuració de
l'espai públic, la qual cosa impossibilita una hipotètic canvi d'ús a habitatge
preservant l'edificació existent.
L'objectiu del present PMU, d'iniciativa privada, és fer possible i viable la rehabilitació
i canvi d'ús a habitatge de la finca 64 de la Ronda de la República, sense que això
comporti l'enderroc total o de parts substancials de l'edificació existent.”
Els objectius del PMU, com exposa la memòria, són:
“1. Preservar un edifici d'origen industrial d'interès arquitectònic possibilitant la seva
rehabilitació i canvi d'ús a habitatge.
2. Mantenir els principals trets compositius de l'envolupant (ritme d'obertures de
façana, cobertes inclinades...), de l'edificació existent.
3. Contribuir a la reactivació del centre de Mataró i l'espai urbà entre Rondes,
destinant a un ús no residencial la part de la planta baixa corresponent a la
cantonada entre el Carrer Unió i la Ronda de la República.
4. Contribuir a la preservació del paisatge urbà amb interès públic i sense afany de
lucre, en tant que el sol edificable i la densitat màxima d'habitatges del planejament
proposat és més baixa que la resultant d'aplicar els paràmetres del planejament
vigent. ...
D'acord amb els objectius esmentats, es proposa regular l'àmbit ajustant les fondàries
i alçades reguladores a les de l'edificació existent. Tanmateix, es preveu una
ocupació addicionat de part del pati per construir d'un nucli de comunicacions vertical
i passeres externes a l'edificació principal. Per tal de no alterar el paisatge urbà
existent, es proposa que aquestes noves construccions quedin lleugerament
reculades respecte a la façana de la Ronda de la República.”
El servei tècnic municipal ha informat que:
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a) La proposta presentada manté la nau de dues plantes, més una tercera planta de
golfes, per la ubicació de 6 habitatges, dos dels quals dúplex i un local comercial
situat en planta baixa a la Ronda. El nucli d’escales de 3 plantes d’alçada es situa
reculat del carrer alliberant un petit pati al carrer, i de manera compartida a tocar
de la casa veïna per donar accés als habitatges i dotar d’ascensor el bloc del
costat de la mateixa família.
b) Els paràmetres urbanístics són lleugerament inferiors als del planejament vigent
en el sostre i la densitat d’habitatges.
c) Cal esmenar alguns aspectes de la documentació gràfica i escrita, plànols i
memòria, a incorporar al document abans de l’aprovació provisional, que
relaciona i es transcriuen a la part resolutiva.
d) No afecta a cap administració sectorial, ni a altres Serveis municipals, que calgui
demanar informe.
El PMU proposat, no contingut en el planejament urbanístic general, compleix una de
las finalitats previstes de regular la composició volumètrica i de façanes, delimita el
seu propi àmbit, manté els usos principals i l’edificabilitat bruta establerta en el
planejament general, i no afecta a cap sistema urbanístic general, amb la qual cosa
compleix amb l’article 70 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme, i l’article 90 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme.
Vistos els informes jurídic i tècnic; els articles 70, 85, 100, 101 i 102 del Decret
Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i els articles
90, 91 i 100 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut de les competències
delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 19 de juny de 2019 l’adopció, si
s’escau, dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de millora urbana Ronda de la República 64,
presentat per J.C.N., amb les prescripcions de l’informe tècnic municipal d’esmenar
en la documentació gràfica i escrita, a incorporar al document abans de l’aprovació
provisional, els aspectes següents:
1) Dividir els plànols en Plànols d’Informació i Plànols d’Ordenació.
2) Els plànols d’Ordenació seran Planejament Modificat i Ordenació de Detall
(ordenança gràfica). En el primer s’indicarà la qualificació de zona 1c18 dins
l’àmbit del PMU i nombre de plantes i en el segon plànol es grafiaran la planta,
seccions i alçats esquemàticament amb l’entorn immediat i amb acotacions,
PARM i alçades reguladores per fer més entenedora la proposta d’edificació per
l’autorització de la llicència. També s’acotaran els plànols de l’Avantprojecte
annex.
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3) Afegir un apartat a la Memòria de “Justificació de les especificitats del
planejament derivat d’iniciativa privada” d’acord a l’article 102 del DL 1/2010
TRLUC, on es sintetitzi el que ja es desprèn de la memòria justificativa del
PMU:
a) Estructura de la propietat
b) Justificar acord de la propietat, per l’operació que genera menys
aprofitament que el previst en el planejament vigent.
c) Constatar que s’adquireix el compromís de mantenir l’arquitectura industrial.
d) S’ofereix la garantia de reurbanitzar les voreres malmeses si es necessari,
a causa de les obres de rehabilitació.
Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en
el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya, al
tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal.
Tercer.- Notificar-ho a les persones propietàries afectades, als efectes escaients”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

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 de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

7.

DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER
M.F.B.V.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
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i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Fets
La senyora M.F.B.V., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb la
categoria d’assessora jurídica especialitzada i adscrita al servei de Secretaria, ha
presentat per registre d’entrada núm. 08121300082019055022, 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 en l’exercici de l’advocacia, en les branques de dret administratiu, civil,
penal i social. Aquesta activitat inclou l’assistència tècnica i la formació, per compte
propi.
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. 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. 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 per la M.F.B.V. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària per compte
propi com a advocada, 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:

8.

Unanimitat. (5).

DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER J.P.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 9764/2019, d’11 de desembre, el senyor J.P.C. va ser nomenat, com a
tècnic/a especialista en informació urbanística i llicències al Servei de Llicències i
Disciplina d’Obres i Activitats, en règim de funcionari interí fora de plantilla per
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acumulació de tasques, des del 13 de novembre de 2019 i fins al 12 de maig de
2020.
2.
El
senyor
J.P.C.
ha
presentat
per
registre
d’entrada
núm.
08121300082019059047, 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, per a l’exercici professional
d’arquitecte, amb un horari i remuneració mensual variables.
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. I en igual sentit ho recull la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, que a la seva exposició de motius reflecteix, entre
d’altres principis inspiradors d’aquesta:
- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a
un sol lloc de treball de treball,
- El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no
desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment
estricte dels deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin
comprometre la independència, la imparcialitat o l’objectivitat en les
tasques que tenen encomanades per raó del servei.
L’article 1.2. de la mateixa llei determina que aquesta s’aplica a les activitats del
personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les
empreses que en depenen.
3. Els articles 16 i 17 de la Llei 21/1987, i 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.
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4. Altrament, convé esmentar les prohibicions contemplades explícitament a l’art. 11
de la norma catalana, en concret i respecte la sol·licitud que ara ens ocupa, les
establertes als apartats següents:
a) el desenvolupament d’activitats privades, per si o mitjançant substitució,
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, l’organisme, l’ entitat
o l’empresa pública en què presta serveis.
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici
d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament
interessats.
És important també posar de relleu que s’exceptuen de compatibilitat les
activitats professionals que han de prestar a persones a qui s’estigui
obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic.
c) el desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter
professional, ja sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi
intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó
del lloc públic.
I l'art. 330 del Decret 214/1990 esmentat, recull que no és possible el
reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter
professional, entre d’altres supòsits, 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 requereixi o pugui requerir la coincidència
d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat
local;
.- les activitats de gestoria, mediació, representació d’interessos de particulars
davant l’entitat local o de llurs organismes.
5. L'article 12.2 de la Llei de la Generalitat de Catalunya, disposa que es pot
reconèixer la compatibilitat per activitats privades, llevat, de les regulades a
l’article 11 del punt anterior, sempre i quan en cap cas la suma de jornades de
l’activitat pública principal i l’activitat privada no superi la jornada ordinària de
l’Administració incrementada en un 50%. Així també ho recull l’article 329.2 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol.
La jornada ordinària de treball del personal és de trenta-set hores i mitja setmanal
(37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. I l’horari ordinari de
treball es realitza mitjançant la presència obligada del personal de les 9 hores a
les 14 hores, de dilluns a divendres. El temps restant de la jornada diària es podrà
realitzar de dilluns a divendres en règim d’horari flexible entre les 7:30 hores i les
16:30 hores. 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
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jornada incrementada en un 50% (18 hores amb 20 minuts) suposa un còmput de
55 hores/setmana.
Tot i que la naturalesa de l’activitat privada sol·licitada fa impossible determinarne l’horari de treball, s’entén que aquesta darrera no afecta la jornada de treball ni
l’horari de l’interessat. 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.
6. La mateixa normativa que venim referint igualment determina que els
reconeixements de compatibilitat resten sense efecte en cas de canvi de lloc de
treball en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.
7. És important citar també l’article 13 de la Llei 21/1987 de la Generalitat de
Catalunya, de 26 de desembre, doncs és taxativa la seva redacció en explicitar
que el personal a qui es refereix aquesta Llei no podrà invocar o fer ús de la seva
condició pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o
professional.
8. Tot i l’esmentat en els punts anteriors, no obsta el que l’interessat, com a
treballador públic, tingui present igualment el contingut de l’artícle 53.5 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En aquest
s’estableix, entre d’altres, principis rectors del codi de conducta dels treballadors
públics que aquests s’abstindran en aquells assumptes en els què tinguin un
interès personal, així com de tota activitat privada o interès que pugui suposar un
risc de plantejar conflictes d’interessos amb el seu lloc públic.
9. Així també cal advertir que l’incompliment d’allò disposat a la normativa
esmentada, tal i com disposa ella mateixa, serà sancionat conforme al règim
disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en
que s’hagi incorregut.
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:
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Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor J.P.C. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària per compte
propi com a arquitecte, 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:

9.

Unanimitat. (5).

DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER J.O.R.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Supòsit de fet
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de gener de 2017, es va
autoritzar, per interès públic, la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en
aquest Ajuntament la senyora J.O.R., funcionària de carrera de l’Ajuntament de
Mataró, adscrita al lloc de treball de psicòloga de la Direcció de Recursos Humans i
Organització, amb una segona activitat pública consistent amb l’exercici docent, en
l’àmbit de la psicologia a Institut de Seguretat Pública de Catalunya pels cursos que
en aquest centre s’imparteixen. La durada d’aquesta activitats es preveia entre els
mesos de gener a juny (semestre acadèmic) i de quatre hores (dos tardes setmanals
de 16 a 18 hores). Així mateix, en mèrits del mateix acord, es reconeixia a la Sra.
J.O.R. la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament
amb una activitat privada secundària per compte propi, com a professional consistent
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en l’exercici de consultoria en matèria de recursos humans i amb una jornada
setmanal de 2 hores.
2. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 3 de setembre de 2018, es va
autoritzar, per interès públic, l’ampliació en la jornada de l’esmentada compatibilitat
a un total de 140 hores l’any, repartides en dues tardes a la setmana, en horari de
16 a 18 hores, i amb una retribució de 6.500 euros anuals.
3. La senyora J.O.R. ha presentat escrit demanant ampliar novament la jornada de
treball que té autoritzada en aquesta segona activitat, a un total de 172 hores l’any
de dedicació, repartides en diferents tardes a la setmana, en horari de 16 a 18
hores, i amb una retribució de 7.740 euros anuals.
4. Segons disposa la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de L’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya aquest és una entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita al
Departament competent en matèria de seguretat pública (actualment el
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya), amb plena personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats.
Aquestes, segons indica la pròpia norma, són les essencials:
a) La formació dels membres dels serveis de seguretat públics o privats, de
prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'emergències, de protecció
civil i de vigilància, control i protecció ambientals.
b) La creació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a
seleccionar, promoure i desenvolupar els col·lectius professionals a què fa
referència la lletra a, d'acord amb la normativa que els regula.
c) La promoció de l'estudi i la recerca en l'àmbit de la seguretat.
Altrament, destacar que l’article 19 contempla que el règim jurídic de contractació de
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, inclosa, en tot cas, la contractació de
persones físiques formadores per a la prestació d'activitats docents, és el que
estableix la legislació sobre contractes de les administracions publiques i que la
contractació de persones físiques formadores per a la prestació d'activitats docents
s'ha de fer, en tot cas, per mitjà de designació administrativa, que ha d'incorporar les
especificacions i limitacions que estableix la legislació sobre contractes de les
administracions públiques.
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’article 4 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que el personal
comprès en el seu àmbit d’aplicació només pot tenir un segon lloc de treball o una
segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix servei públic. I
els apartats 6è i 7è d’aquest mateix article recullen respectivament que:
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“6. En general, es considera que aquest interès públic es dóna si es tracta d’un segon
lloc de treball directament relacionat amb les tasques docents que són objecte del lloc
de treball principal. Es pressuposa també l’interès públic si la funció docent objecte de
la segona activitat està directament relacionada amb la funció o l’activitat que es
considera principal”.
“7. En principi es considera també interès públic la realització habitual de funcions
docents per a la formació, la selecció o el perfeccionament del personal en centres de
formació de funcionaris.”
3. De l’anàlisi del cas, l’activitat que es sol·licita pot ser encabida en aquests dos supòsits
recollits a l’apartat 6 i 7 de l’article 4, de forma simultània o alternativa, depenent del
contingut i destinataris de l’activitat docent concreta a impartir.
Conseqüència de l’anterior, l’article 4.9 ordena que en els supòsits assenyalats pels
apartats 6, 7 i 8, correspon (a l’òrgan competent en el cas de l’administració local)
determinar l’existència d’interès públic, com a condició necessària per a l’atorgament
de l’autorització de compatibilitat.
4.

L’article 7 de la Llei estatal d’incompatibilitats determina com a requisit necessari per
autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el que la quantitat total percebuda
per ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista en els Pressupostos
Generals de l’Estat pel càrrec de Director general, ni superi la corresponent al
principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 30%, pels
funcionaris del grup A o personal de nivell equivalent (grup al qual pertany la
interessada).
Analitzada la sol·licitud de la senyora J.O.R., la remuneració global no superaria els
límits establerts a l’article 7.

5.

L’incompliment de que es disposa a la normativa esmentada serà sancionat conforme
al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat
en que s’hagi incorregut. I que en aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990,
tipifica com a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes
sobre incompatibilitats.

6.

L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen que
correspon al Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de
compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a instància de part interessada, bé
corresponguin a peticions concretes o afectin col·lectius determinats. Per acord del
Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 4 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.
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:
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Primer.-

Autoritzar, per raó d’interès públic, l’ampliació en la jornada de la
compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest
Ajuntament la senyora J.O.R., funcionària d’aquesta Corporació i
adscrita al lloc de treball de psicòloga de Recursos Humans i
Organització, amb una segona activitat pública consistent en l’exercici
docent, mitjançant la seva designa de professora, en l’àmbit de la
psicologia, com a treballadora pública, a Institut de Seguretat Pública
de Catalunya, en els termes 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 la la interessada;
- 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 la
interessada 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. (5).

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de dues de la tarda, el senyor
President aixecà la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta.

Juan Carlos Jerez Antequera
1r. Tinent d’Alcalde

M. Lluïsa Guañabens Casarramona
Secretària General acctal.
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