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ACTA NÚM.10- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC 

EL 28/09/2020 

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

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-vuit de setembre de dos mil vint,  a la una i cinc 

minuts del migdia, es reuneix de forma telemàtica, en virtut del previst per l'article 

46.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, a l’objecte 

de celebrar sessió ordinària corresponent a la Junta de Govern Local, sota la 

Presidència del Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President 

 
Hi concorren: 
 
 
En David Bote Paz           Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera  1r.  Tinent d’Alcalde 
Sergio Morales Diaz    2n. Tinent d’Alcalde 
Laura Seijo Elvira    3r.  Tinent d’Alcalde 
Núria Moreno Romero   4t.  Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   5è.  Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos  6è.  Tinent d’Alcalde 
Elizabet Ruíz Moreno    7è.  Tinent d’Alcalde 
Anna Villarreal Pascual   8è.  Tinent d’Alcalde 
  

 

 

Assistits de la Secretària General accidental senyora  M. Lluïsa Guañabens 

Casarramona, que certifica. 

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

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

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 14 de 
setembre de 2020. 

 
 

2. DESPATX OFICIAL 
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ALCALDIA 
 

3.   Informacions del Comitè Tècnica d’Emergència. 
 

 
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

 
 
Secretaria General 

  
4.  Donar-se per assabentada de la sentència núm. 89/2020 de 8-06-2020, del 

Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona, dictada en el 
procediment ordinari núm. 138/2018-C, interposat contra la desestimació  de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial,  pels senyors, Andrés,  Pura , 
Ramona  y Maria Lucia Rubio Leo. 

  
  
 Servei de Compres i Contractació 
 

5. Adjudicació del servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents (Centres Oberts). 

 
 
   

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

 
 

Direcció d’Urbanisme i Planificació 
 

Servei d’Urbanisme i Patrimoni  
 

6.   Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
que desestima el recurs ordinari núm. 11/2015, interposat contra el Pla de 
millora urbana del sector Riera de Cirera-Rocafonda. 

 

     
 PRECS I PREGUNTES  

 
 
 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica 

 
7. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de 

treball principal presentada per ACM. 
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8.   Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc 
de treball principal presentada per XMO. 
 
 

 

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 14/09/2020.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 

 

 
 

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

 

ALCALDIA 
 
 

3. INFORMACIONS DEL COMITÈ TÈCNICA D’EMERGÈNCIA. 

 

El sr. Alcalde retira aquest punt de l’ordre del dia perquè serà tractada a la Junta de 

portaveus. 

 
 

 
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

 
Secretaria General 

  

4  DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 89/2020 DE 8-
06-2020, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA, 
DICTADA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 138/2018-C, INTERPOSAT 
CONTRA LA DESESTIMACIÓ  DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL,  PELS SENYORS, ANDRÉS,  PURA , RAMONA  Y MARIA LUCIA 
RUBIO LEO. 
 

 El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon 
Govern i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
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En data 9-6-2020, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, ha 
notificat la Sentència número 89/2020, de 8 de juny de 2020, dictada en el 
Procediment Ordinari núm. 138/2018 -C, en el recurs interposat per la senyora Pura 
Rubio Leo, la Sra. M. Lucía Rubio Leo, la Sra. Ramona Rubio Leo i el Sr. Andrés 
Rubio Leo, contra el decret núm. 828/2018, de 29 de gener, del regidor delegat 
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat que resol desestimar el recurs de reposició 
interposat pels demandants contra el Decret 10791/2017, de 12 de desembre del 
regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat que resol desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública del seu pare, 
Andrés Julián Rubio Cano, a conseqüència de trepitjar un escocell de la vorera de la 
Pça. d’Itàlia.  
 
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 
indemnització per danys per un import de 47.800,00 euros. La sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu desestima la demanda, entre altres, amb el següent 
argument, sense expressa imposició de costes: 
 
“El hueco con el que tropezó el sr. RUBIO CANO estaba destinado a la plantación de 
un árbol, y no a la circulación de personas por encima del mismo, y no infringe por 
tanto ninguna normativa de construcción. Se trata además de un obstáculo 
perfectamente visible, si se camina con la atención necesaria. El cubrir el hueco, por 
ejemplo con arena o con piedras, puede igualmente ocasionar resbalones o 
tropiezos, por lo que el decidir mantenerlo provisionalmente, hasta que llegue la 
época adecuada para la plantación de los árboles, se considera razonable, y no 
determinante de responsabilidad patrimonial. Los peatones tienen el deber de 
caminar atentos a las circunstancias de la 
vía para ser capaces de salvar obstáculos perfectamente visibles -como el alcorque 
del supuesto que nos ocupa- y que como en este caso, además de ser habituales y 
cumplir una función determinada, se encontraba en perfecto estado. El peatón ha de 
adaptar su diligencia a las circunstancias y por tanto, debía poner especial cuidado y 
mirar donde pisaba..” 
 
La sentència és susceptible de recurs ordinari d’apel.lació, en 15  dies següents a la 
seva notificació (9-6-2020). 
 
En base a la diligència d’ordenació de data 1-9-2020, comunicada a aquest 
Ajuntament en data de 14-9-2020, el Jutjat declara la fermesa de la sentència en data 
de 8-6-2020, fent el retorn de l’expedient administratiu. 
 
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,  proposo 
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 89/2020, de 8 de juny de 

2020, dictada en el Procediment Ordinari núm. 138/2018 -C, en el recurs interposat 
per la senyora Pura Rubio Leo, la Sra. M. Lucía Rubio Leo, la Sra. Ramona Rubio 
Leo i el Sr. Andrés Rubio Leo, contra el decret núm. 828/2018, de 29 de gener, del 
regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat que resol desestimar el recurs 
de reposició interposat pels demandants contra el Decret 10791/2017, de 12 de 
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desembre del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat que resol 
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública 
del seu pare, Andrés Julián Rubio Cano, a conseqüència de trepitjar un escocell de la 
vorera de la Pça. d’Itàlia.  
 
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de 

Barcelona. 
 

 
 
Es donen per assbentats 
 

 
 

Servei de Compres i Contractacions 

 
 
5 . ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO 

RESIDENCIAL PER A INFANTS I ADOLESCENTS (CENTRES OBERTS). 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 
 

“Fets 

1. Per acord núm 421 de la Junta de Govern Local de data 30 de setembre de 
2019, es va acordar iniciar la tramitació de la contractació del servei d’intervenció 
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents (centres oberts), per un 
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 382.081,66€, 
IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.  

 

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

 Associació per a la Creació d’Estudis i Projecte (en endavant CEPS 
Projectes Socials). 

 Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai (en 
endavant Fundació Pere Tarrés). 

 

 3. En data 22/01/2020 va concloure la fase d’obertura del sobre 1 
(documentació administrativa). Totes elles van presentar correctament la 
documentació relativa al compliment dels requisits previs als respectius lots, per 
la qual cosa es van declarar admeses de la licitació. 
 
4. En data 05/02/2020 va concloure la fase d’obertura del sobre 2 relatiu als 
criteris avaluables subjectes a judici de valor.  
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5. Mitjançant informe de data 13/05/2020, la cap del Servei de Benestar Social 
valora la documentació relativa a criteris subjectes a judici de valor, amb el 
resultat següent: 

 

 

S’annexa l’informe esmentat. 

 

6. En data 01/07/2020 va concloure la fase d’obertura del sobre 3 relatiu als 
criteris avaluables de manera automàtica.  

 

7. Mitjançant informe de data 23/07/2020, la cap del Servei de Benestar Social 
valora la documentació relativa a criteris automàtics, amb el resultat següent: 

 

 

S’adjunta informe esmentat. 
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8. Per tant, el resultat total de les valoracions és el següent: 

 

 

9. Vist el resultat total de les puntuacions, en el mateix informe, es proposa 
l’adjudicació d’aquesta contractació a favor de la Fundació Pere Tarrés.  

 

10. La Mesa de Contractació ha aprovat la proposta d’adjudicació a favor de la 
Fundació Pere Tarrés en data 17/09/2020. 

 

Fonaments de dret 

D’acord  amb  el  que disposen els arts. 17, 116, 131, 221 i concordants de la Llei 

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

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de 

juliol, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat 

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

següents: 

Proposta de resolució 

PRIMER. Adjudicar a favor de Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés 

d’Educació en l’Esplai, la contractació del servei d’intervenció socioeducativa no 

residencial per a infants i adolescents (centres oberts), per un import de 

380.149,62€, IVA exempt, i amb estricta subjecció a la resta de condicions 

ofertades en la seva proposta. 
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SEGON. Requerir a l’adjudicatària i condicionar l’adjudicació a què l’empresa 

Fundació Pere Tarrés aporti en el termini màxim de deu (10) dies hàbils a comptar 

des de la recepció de la notificació de l’adjudicació, el següent:  

a) Documentació justificativa d’haver dipositat 19.007,48€ en la Tresoreria de 

Fons de l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva, corresponent al 5% de 

l’import d’adjudicació.  

b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 

Administració pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre de contractes del sector públic. Es considerarà causa de prohibició 

de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de 

naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu.  

c) Documentació acreditativa del compliment de la LO 3/2007, per a la igualtat 

efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En cas 

contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa. 

d) Declaració de compromís d’aportar certificació negativa del Registre central de 

delinqüents sexuals vigent de cadascun dels treballadors i treballadores que 

executin aquest contracte i mantenir actualitzada aquesta informació en cas de 

variació. 

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha 

retirat la seva oferta. 

TERCER. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la 

formalització no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la 

recepció de la documentació expressada en l’apartat anterior. Una vegada 

transcorregut aquest termini, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo, en un termini 

màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment. 

QUART. Autoritzar i disposar a favor de Fundació Pia Institut Pere Tarrés 

d’Educació en l’Esplai l’import de 380.379,76€, IVA exempt (en virtut de l’article 

20.U.9è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVA), a càrrec de la partida 

820203/231110/22799 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 

2020 i dels que s’aprovin, d’acord amb el desglossament següent: 

Exercici 2020: 46.112,14€ (document comptable AD núm. 71842).  

Exercici 2021 i 2022: 334.037,48€ (document comptable AD núm. 71843)  

 

CINQUÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar les següents operacions 

comptables inverses:  
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Document A/ núm. 71856 per import de 50.974,91€  

Document A/ núm. 71862 per import de 210.144,91€  

Document A_FUT/ núm. 71863 per import de 159.170,00€  

 

SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i 

suficient a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró 

que s’aprovin per als exercicis 2020, 2021 i 2022, a fi de poder atendre les 

obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 

SETÈ. Notificar aquesta resolució al licitador i publicar-la en el perfil del 

contractant. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 
 
 
 
 
 
CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

 
Direcció d’Urbanisme i Planificació 

 
 

Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
 
6  DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 
11/2015, INTERPOSAT CONTRA EL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR 
RIERA DE CIRERA-ROCAFONDA. 
 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’ Urbanisme i  Promoció de la 
Ciutat i Comerç, presenta la proposta següent 
 

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 
Tercera, ha dictat Sentència núm. 3.233 de 23 de juliol de 2020, que desestima el recurs 
ordinari núm. 11/2015, interposat per Forners de Mataró, SA, contra el Pla de millora 

urbana del sector Riera de Cirera–Rocafonda, aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 6 de novembre de 2014, i promogut per 
Volumètric Promotora Constructora, SLU i Rodesan, SA.  
La Sentència és favorable als interessos municipals, i desestima el recurs pels següents 
motius: 
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a) És inviable la impugnació indirecta contra la Modificació del pla general del sector, 
al·leguen  la falta de nou tràmit d’exposició pública al considerar que s’havien produït 
canvis substancials durant la seva tramitació, motiu de caràcter formal i no de fons 
que sigui útil al procés d’impugnació directa, com és exigible. 
 

b) No s’escau la impugnació indirecta, reservada a les normes de caràcter general, 
contra els Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació, que és una 
figura de gestió urbanística sense caràcter de norma general. 

 
c) Tampoc constitueix objecte d’aquest recurs, ni pot ser objecte d’impugnació 

indirecta, el projecte de reparcel·lació, i és a través de la seva  impugnació directa 
on s’ha de discutir les qüestions de superfícies, valoracions, reconeixement de 
costos d’enderrocs avançats de l’article 17.3 del PMU, i d’altres relatius a la justa 
distribució de beneficis i càrregues. 

 
d)  La resta d’arguments contra l’actuació planificadora, està mancada d’absoluta 

corroboració probatòria, no ha demostrat sigui incongruent, d’impossible realització, 
manifestament desproporcionat, que infringeixi algun precepte legal, o incorri en 
desviació de poder, per tot això preval l’ordenació aprovada, motivada en la 
Memòria que analitza al detall l’itinerari i les diferents alternatives possibles que 
condueixen a la decisió planificadora, amb una precisió pocs cops exigibles en 
l’ordenament jurídic. 

 
 
Vist l’informe jurídic i l’article 103 de la Llei 29/1998l, Reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, 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.  Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 3.233 de 23 de juliol de 2020, 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 
Tercera, interposat per Forners de Mataró, SA, contra el Pla de millora urbana del 

sector Riera de Cirera–Rocafonda, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona el 6 de novembre de 2014, i promogut per Volumètric 
Promotora Constructora, SLU i Rodesan, SA. 
 
Segon. Comunicar l’acord al Tribunal als efectes escaients”. 

 
 
 
Es donen per assabentats 
 
 
 
Precs i preguntes:  No se’n formulen  
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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 
 
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 

Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica 
 
7. DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 
CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER ACM. 
 
 

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

 

1. El senyor Antoni Cebrián Mercado és funcionari de carrera de l’Ajuntament de 

Mataró, amb la categoria de TAE informació-premsa, grup A1, de l’escala 

d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic superior i que 

ocupa un lloc de treball de Tècnic de Comunicació. 

 

2. El Sr. Cebrián ha presentat sol·licitud de compatibilitat de segona activitat 

(registre d’entrada 08121300082020018627) en què demana compatibilitzar les 

funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada 

secundària com a tutor del màster de disseny d’interacció i experiència d’usuari 

a la Fundació Universitat Oberta de Catalunya (UOC), fent tasques d’acollida 

d’estudiants en una aula virtual i de dinamització de la comunitat. La jornada 

laboral és d’unes 5 hores setmanals i una remuneració de 450€ semestrals. 

  

Cal indicar que el Sr. Cebrian ja tenia reconeguda una compatibilitat com a 

professor associat a la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per acord de 

la Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2017 però que, segons 

les seves manifestacions, va finalitzar el mes de gener de 2018, per tant, ha 

quedat sense efectes. 

 

3. La Fundació Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és una fundació privada 

sense afany de lucre, constituïda mitjançant la Llei 3/1995, de 6 d’abril, de 

reconeixement de la UOC, constituïda amb la finalitat de promoure la creació 

d’una universitat que imparteixi ensenyament universitari no presencial. Es 

regeix per un patronat integrat per diverses entitats.  
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Fonaments de dret 

 

1.   El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 

Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 

del personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 

26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de 

la Generalitat (dictada per 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 disposa: “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.”  

 Així mateix, 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, 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;  

- 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.  

3. L’art. 14 de la Llei 53/1984 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 de l’interessat. 

En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990 disposa que l’exercici d’un 

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

autorització expressa prèvia. I l’article 343 del Decret abans referit senyala 

que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball 

ni l’horari de l’interessat.  

4. 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.  

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 
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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 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 incompatibilita t 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 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.  

8.    L’art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990 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; la realització d’activitats privades, incloses les de 

caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei 

d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi 

intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc 

públic. 

9. 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%.  

El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les 

condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró estableix 

que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanals 

(37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 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 (36,40) incrementada en un 50% és 

de 55 hores/setmana. 

El Sr. Cebrian té una jornada completa, per tant, cal informar-lo que aquesta 

segona activitat no podrà superar les 18 hores i 20 minuts setmanals, per tal 

de respectar els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la 
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privada. 

10. L’article 343 del Decret abans referit preveu que el reconeixement de 

compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat, 

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.  

11. L’incompliment del que disposa 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.  

12. 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 Antoni Cebrian Mercado 

entre l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada 

secundària per compte aliena com a tutor d’un màster a la UOC, en els termes i amb 

els requisits referits en 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. 
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Tercer.-  Notificar el present acord a la persona interessada”. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 
 
 
 

 
8. DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 
CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER XMO. 

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

“Fets 

 
4. Per decret 1091/2020, de 12 de febrer, el senyor Xavier Mir Oliveras va ser contractat 

interinament per substitució, a jornada plena, com a tècnic auxiliar de biblioteca, amb 
efectes de 15 de gener de 2020. 
 

5. El senyor Mir ha presentat en data 24 de gener de 2020, una sol·licitud de 
reconeixement de segona activitat pública, com a professor a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, amb una dedicació de 200 hores pel curs 2019-2020, en horari 
de dimarts i dijous de les 8:45 a les 13:00 hores, amb una retribució de 9.000 euros 
(45 euros/hora). 

 
6. Segons ha informat la directora de la Biblioteca Antoni Comas, la senyora Sílvia 

Barragán, l’horari que realitza el senyor Mir és de dilluns a dijous  a la tarda, a partir 
de les 14:30 hores, divendres de 9:15 a 14:30 i de 15:30 a 20:45 i dissabtes alternats 
de 9:45 a 14:15 hores. 
 

7.    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.  
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Així mateix, 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’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.”. 

 
Així mateix, 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. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de compatibilitat no 

podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat i que l’autorització 
de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada i horari 
del treball de caràcter públic. 
 

      Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat 
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic 
o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions 
del lloc de treball.  
 

4. L’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.  
 

5. D’altra banda, l’article 4 de la indicada Llei 21/1987, determina que el personal 
comprès en el seu àmbit d’aplicació solament pot tenir un segon lloc de treball o 
una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix servei 
públic. L’apartat 7è d’aquest mateix article recull que:  
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“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.” 

Conseqüència de l’anterior, l’article 4.9 del mateix cos legal ordena que en el 
supòsit anterior 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.  

6. 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 45%, pels funcionaris del grup D o personal de nivell 
equivalent (actual subgrup C2, que és al qual pertany l’interessat). 

7. De l’anàlisi de la sol·licitud presentada per l’interessat es desprèn que l’activitat 
sol·licitada –formador a l’institut de Seguretat Pública de Catalunya-, pot ser 
encabida en el supòsit recollit a l’apartat 7 de l’article 4 de la Llei 21/1987.  

8. 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. 

9. 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 Xavier Mir Oliveras entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat pública secundària 
com a professor del curs de formació bàsica per a policies 2019-2020 a l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya , en els termes i amb els requisits referits en 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 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. 
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- 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. (9). 

 

 

 

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 secretària estenc la 

present acta. 

 

 

 

L’Alcalde,   La Secretària General Accidental, 

David Bote Paz  M. Lluïsa Guañabens Casarramona 


