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ACTA NÚM. 12- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC 

EL 26/10/2020 

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

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-sis d’octubre de dos mil vint,  a la una  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 13 
d’octubre de 2020. 

 
 

2. DESPATX OFICIAL 
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CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  
 

Secretaria General 
  

 3. Donar-se per assabentada de la sentència núm. 165/2020  de28-07-2020, 
del Jutjat Contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, dictada en el 
procediment abreujat núm. 448/2019 , interposat contra la desestimació  de 
la reclamació de responsabilitat patrimonial per la Sra. M.S.C.L. 

 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 

Servei de Gestió Econòmica 
 

4 Autoritzar, disposar i reconèixer les despeses del servei de recollida de 
residus i neteja viària i del passeig marítim i de les platges de Mataró, 
corresponents a part del mes de maig i dels mesos de juny, juliol i agost de 
2020. 

 
5. Donar compte de l’informe d’execució pressupostària corresponent al 3r. 

Trimestre 2020 
 

  
    
 PRECS I PREGUNTES  

 
 
 

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

 
 

 
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 
 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica 

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

treball principal presentada per A.O.B. 
 

 
 

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 13/10/2020 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 

 

 
 

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

 

 
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

 
Secretaria General 

  
 
3. DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 165/2020 
 DE28-07-2020, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE 
BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 448/2019 , 
INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ  DE LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER LA SRA. M.S.C.L. 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 
En data 29-7-2020, el Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona, ha 
notificat la Sentència número 165/2020, de 28 de juliol de 2020, dictada en el 
Procediment abreujat núm. 448/2019 -F, en el recurs interposat per la senyora 
M.S.C.L., contra el decret núm. 7615/2019, d’1 d’octubre, del regidor delegat 
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat que resol desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial per accident a la rotonda L’Arquera a conseqüència de 
patinar amb una taca d’una substància lliscant.  
 
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 
indemnització per danys per un import de 6.882,31 euros. La sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu desestima la demanda, entre altres, amb el següent 
argument, sense expressa imposició de costes: 
 
“Hemos de desestimar las pretensiones actoras pues si bien nadie discute la 
existencia del accidente de autos, y de los daños materiales y personales reclamados 
en esta litis, no es menos cierto, que no ha quedado probado una actitud de no 
diligencia de la Administración en poner todos los medios a su alcance, siendo la 
sustancia deslizante derramada que se encontraba en la vía de autos, un hecho 
imprevisible (intervención de un tercero desconocido que rompe el nexo causal 
directo y eficiente entre el funcionamiento de los servicios públicos y el resultado 
dañoso que ha sufrido la parte perjudicada), y por ende, inevitable, habiendo acudido 
de forma rápida –principio de inmediatez- la correspondiente patrulla de policía local y 
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ulteriormente el servicio de limpieza correspondiente, sin que se haya probado por la 
actora la existencia de un lapso de tiempo notable de más de una hora entre la 
comunicación telefónica de existencia del siniestro y la llegada de los agentes 
actuantes ya que el propio testigo imparcial sr F. habla que ocurrió el siniestro sobre 
las 14.30h. Por tanto, la inmediatez de la respuesta de la Administración vía policía 
local y posterior patrulla de limpieza es palmaria, no existiendo retraso en el 
acudimiento del lugar y adopción de medidas de seguridad. En efecto, sin entrar a 
valorar el deber de observancia por la parte recurrente de las condiciones de la vía 
(precaución y diligencia en la conducción atendiendo a las circunstancias de la vía, 
que figuran como deberes de todo conductor en el art 45 del Reglamento General de 
Circulación aprobado por RD 1428/03 de 21 de noviembre), lo cierto y manera es que 
estamos ante un hecho imprevisible, no pudiéndosele exigir a la Administración ser la 
aseguradora universal de todos los riesgos (STS 9-7-03). Del mismo modo, no queda 
probado el origen o la causa del derramamiento de tal sustancia en la calzada, no 
pudiéndosele exigir mayor celeridad y prontitud a la Administración para acudir al 
lugar y restablecer la situación anterior al accidente. Del mismo modo, no consta 
aviso previo a la demandada de accidente similar el mismo día de autos. A mayor 
abundamiento el testigo sr F. manifiesta que la única persona que resultó 
accidentada fue la recurrente, y que de los varios vehículos, que le precedían e iban 
detrás, ninguno de ellos sufrió daños materiales, lo que abunda en la idea de cierta 
impericia en la conducción por la aquí actora. Finalmente los agentes actuantes 
manifestaron que la sustancia deslizante en la calzada era de origen desconocido y 
que era muy reciente, lo que ahonda en que no hubo negligencia de adopción de 
medidas por la demandada. 
Es por todo ello, que las pretensiones actoras han de decaer, puesto que no queda 
probado que la Administración no haya asegurado unos stándares mínimos de 
seguridad. De esta forma, huelga pronunciamiento alguno sobre la pretensión 
subsidiaria de la demandada sobre plus petición.” 
 
La sentència no és susceptible de recurs ordinari d’apel.lació. 
 
Per diligència d´ordenació de data 15-210-2020 es declara ferma la sentència de data 
27-7-2020. 
 
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,  proposo 
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 165/2020, de 28 de juliol 
de 2020, dictada en el Procediment abreujat núm. 448/2019 -F, en el recurs 
interposat per la senyora M.S.C.L., contra el decret núm. 7615/2019, d’1 d’octubre, 
del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat que resol desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial per accident a la rotonda L’Arquera a 
conseqüència de patinar amb una taca d’una substància lliscant.  
 
 
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 15 
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de Barcelona” 
 
 
 
Es donen per assabentats 
 
 
 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 

Servei de Gestió Econòmica 
 

 
4 AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER LES DESPESES DEL SERVEI 
DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA I DEL PASSEIG MARÍTIM I DE 
LES PLATGES DE MATARÓ, CORRESPONENTS A PART DEL MES DE MAIG I 
DELS MESOS DE JUNY, JULIOL I AGOST DE 2020. 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 
 
“Relació de fets 
 
Per acord del Ple Municipal de data 21 de juliol de 2014, es va adjudicar la 
contractació de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, 
de la neteja del passeig marítim i les platges, a favor de Fomento de Construcciones 
y Contratas, SA, per un import de 55.455.133,83 euros, IVA no inclòs; i amb subjecció 
a resta de condicions ofertes en la seva proposició. 
 
L’ acord del ple de data 4 d’abril de 2019, va aprovar la proposta de resolució del 
contracte de mutu acord de data 29 de març de 2019. Aquesta proposta tenia efectes 
1 d’abril de 2020, perquè el contracte no donava suficient resposta a les necessitats 
actuals de la ciutat, els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
que regien la contractació excloïen expressament que en les formules de revisió de 
preus s’incloguessin el cost de la mà d’obra, entre altres i resultava difícil mantenir 
tant tècnica com econòmicament l’actual contracte.  
 
El punt setè d’aquesta proposta de resolució del contracte de mutu acord, establia 
textualment: “Que en cas d’arribar a la data de 31 de març de 2020 sense l’inici del 
nou contracte, la retribució dels serveis prestats es realitzarà per administració amb 
l’abonament , dins dels terminis previstos per la legislació vigent, dels costos reals del 
mes vençut, degudament documentats, als quals se ‘ls hi aplicarà un 7% en concepte 
de despeses generals, un 1% en concepte de benefici industrial i el % d’IVA 
corresponent” 

 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma, 
regulava en la seva disposició addicional tercera  la suspensió de terminis 
administratius per tot el sector públic definit en la LPA 39/2015 i establia textualment 
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que: “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público. El compúto de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 
caso, las prórrogas del mismo.” 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2310/2020, de 31 de març, es va aprovar comunicar a 
Fomento de Construcciones y Contratas, SA que el termini de finalització de 
contracte de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de 
la neteja del passeig marítim i les platges acordat de mutu acord pel dia 31 de març, 
quedava suspès fins el dia 30 d’abril. 
 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2737/2020, de 30  d’abril, es va aprovar comunicar a 
Fomento de Construcciones y Contratas, SA que atès la pròrroga de l’estat d’alarma, 
el termini de finalització de contracte de la gestió del servei públic de recollida de 
residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges acordat de 
mutu acord pel dia 31 de març, quedava suspès fins que s’aixequés l’estat d’alarma. 
 
Mitjançant la disposició addicional vuitena del Reial Decret-Llei 17/2020, de 5 de 
maig, es va dur a terme l’aixecament de la suspensió dels procediment i interrupció 
del terminis dels procediments de contractació 
 
Mitjançant Decret d’ Alcaldia 3182, de data 23 de maig de 2020, es va resoldre el 
següent: 
 
“Comunicar a Fomento de Construcciones y Contratas, SA que en compliment de 
l’acord del Ple municipal de 4 d’abril de 2019, que va acordar per mutu acord la 
resolució del contracte,  continuï prestant el servei públic de recollida de residus, de la 
neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges a partir del dei 26 de maig 
de 2020, amb els mitjans que actualment disposa per a la prestació del servei.” 
 
Actualment s’ha iniciat la licitació per al nou contracte del servei de recollida de 
residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges. 
 
 
Fonaments de dret 
 
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Les bases d’execució del pressupost 2020. 
 
La Llei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre. 
 
Vista la documentació que s’acompanya a l’expedient 
 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol, 
de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració,  Bon 
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Govern i Mobilitat PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació, de les 
següents operacions comptables: 
 

1. ADO 2020/75725, d’import 141.205,34 €, del proveïdor FCC MEDIO 
AMBIENTE, SA i  relatiu a despesa del Servei de recollida de residus i neteja 
del mes de maig 2020.  
 

2. ADO 2020/77605, d’import 745.179,99 €, del proveïdor FCC MEDIO 
AMBIENTE, SA i  relatiu a despesa del Servei de recollida de residus i neteja 
del mes de juny 2020.  
 

3. ADO 2020/84741, d’import 754.542,93 €, del proveïdor FCC MEDIO 
AMBIENTE, SA i  relatiu a despesa del Servei de recollida de residus i neteja 
del mes de juliol 2020.  
 

4. ADO 2020/81614, d’import 773.901,55 €, del proveïdor FCC MEDIO 
AMBIENTE, SA i  relatiu a despesa del Servei de recollida de residus i neteja 
del mes d’agost 2020”.  

 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 
 

 
 
 

 
5. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

CORRESPONENT AL 3R. TRIMESTRE 2020 
 

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

 
 
“Relació de fets 
 
Les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2020 estableixen en l’article 54 que 
de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció presentarà 
trimestralment l’estat d’execució del pressupost acompanyat de la informació 
complementària que permeti valorar el nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà 
compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa d´Administració General  i Bona 
Governança. 
 
 
És per això que  proposo: 
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Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària 
corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2020. 
 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 
 
 
 
 

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 
 
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 

-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica- 
 

 
6. DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER 
A.O.B. 

 

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

i Mobilitat, presenta la següent proposta: 

 

Supòsit de fet 
 
I. Per Decret 6275/2020, de 2 d’octubre, la senyora A.O.B. fou contractada per 

l’Ajuntament de Mataró, com a educadora de primer cicle d’educació infantil, a 
temps parcial del 33,33% de la jornada habitual establerta, per substituir la 
senyora J.M.O.L., des de l’1 de setembre de 2020 i fins la reincorporació de la 
Sra. O. (màxim fins el 19/11/2022). 
La jornada es distribueix en un dues hores i 10 minuts diaris, de 15.20h a 
17.30h, segons informació facilitada per la cap de secció d’Educació infantil. 
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II. La Sra. O. ha presentat sol·licitud de compatibilitat de segona activitat (registre 

d’entrada 08121300082020031291 )en què demana compatibilitzar les 
funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada 
secundària per compte aliena a l’entitat Fundesplai com a vetlladora a una 
escola de Mataró. La jornada és a temps parcial, realitzant 9 hores setmanals.  
 

III. L’entitat Fundesplai és una organització sense afany de lucre que va néixer 
amb la finalitat de treballar a favor dels infants, els joves, les famílies i el 
Tercer Sector des dels àmbits educatiu, social i mediambiental.  
 

 
Fonaments de dret 
 
1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al 
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la 
Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 

2. L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal 
al servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el 
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de 
aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, 
profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el 
estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 
independencia.”. 

 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les 
corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa 
jurídica de la relació de treball. 
 

3. L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d’activitats 
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública 
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la 
jornada de treball i l’horari dels interessats.  

En anàleg sentit l’art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat i 
que l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de 
la jornada i horari del treball de caràcter públic. 

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

 
4. L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la 

suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot 
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superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en 
un 50%.  
El conveni col·lectiu que regula el personal docent d’aquesta Corporació 
estableix, amb caràcter general per aquest personal, que la jornada ordinària de 
treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5 hores), a excepció del 
personal de les escoles bressol que s’estableix en 38,5 hores setmanals durant 
els períodes d’atenció als infants.  
La jornada ordinària del personal de les escoles bressol corresponent a 38,5 
hores/setmana, incrementada en un 50% (19’25 hores), resulta un total de 57,75 
hores.  

Per altra banda, hem de tenir en compte que la interessada no realitza en aquest 
Ajuntament la totalitat de la jornada ordinària sinó que el seu contracte laboral 
amb la corporació municipal és a temps parcial corresponent al 33,33% de la 
jornada (en total, resulta un còmput de 10h 50min/setmana, segons la totalitat de 
l’horari que detalla la cap de secció d’Educació Infantil).  
S’entén, per tant, que el còmput que marca la normativa s’hauria de realitzar 
sobre la jornada real que la interessada realitza en l’activitat pública principal. 
Partint d’aquesta dada, si a la jornada de 10h 50min/setmana de l’activitat pública 
principal se li afegeix la jornada que la interessada sol·licita compatibilitzar en 
l’activitat privada, de 9 hores/setmana, obtenim un resultat total de 19 hores 50 
minuts. En conseqüència, respecte els requisits de conciliació d’horaris entre 
l’activitat pública i la privada fixats per la normativa, la sol·licitud de la Sra. O. 
s’adequaria a la normativa.  

  
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 
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l'entitat local en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es 
relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit 
el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat 
local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o 
de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos 
darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
 

9. En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un 
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, 
autorització expressa prèvia.  

 
10. 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. 

 
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 per la senyora A.O.B. entre l’activitat 
principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària per compte 
aliena com a vetlladora a la Fundació Fundesplai, 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. 

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



 12 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  

 
 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a la una i deu minuts del migdia, el 

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

 

 

 

L’Alcalde,   La Secretària General acctal., 

David Bote Paz  M. Lluïsa Guañabens Casarramona 


