Data de publicació: 11/02/2020

ACTA NÚM. 16/2019- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 10 DE DESEMBRE DE 2019.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el deu de desembre de dos mil dinou, a la una 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
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos
Elizabet Ruíz Moreno

1r. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde
6è. Tinent d’Alcalde
7è. Tinent d’Alcalde

Assistits de la Secretària Accidental senyora M. Lluïsa Guañabens Casarramona,
que certifica.

Excusen la seva assistència

En David Bote Paz
Laura Seijo Elvira
Núria Moreno Romero
Anna Villarreal Pascual

Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4t. Tinent d’Alcalde
8è. Tinent d’Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.

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

1

1

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el
25/11/2019

2

DESPATX OFICIAL

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3

Donar compliment a la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, que estima el recurs interposat per A.F.F. contra la denegació de la
petició d'inici del procediment de revisió d'actes nuls de ple dret de dues
liquidacions de l'IIVTNU.
-Servei de Gestió Econòmica-

4

Aprovar l’adquisició del local ubicat a la Plaça de la Pepa Maca, núm. 7,
mitjançant l’exercici del dret d’opció de compra a PUMSA.
-Servei de Compres i Contractacions-

5

Adjudicar la contractació del servei de monitoratge per al suport a l’estudi
d’acord amb el Pla Educatiu d’Entorn de Mataró a favor de FUNDACIO PIA
AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES D'EDUCACIO EN L'ESPLAI, per un
total de 73.570,98 € exempt d’IVA.

6

Iniciar l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació de
càmeres per al control d’incidències al polígon industrial Pla d’en Boet i a
l’aparcament al Parc de Rocafonda, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 276.751,25 euros, IVA no inclòs.
-Servei de Secretaria-

7

Donar compliment de la Sentència número 231/2019, de 14 d’octubre, dictada
en el Procediment abreujat núm. 418/2018-BY, que estima íntegrament el
recurs interposat per la senyora L.G.A., contra el decret núm. 7433/2018, de
31 d’agost, del regidor delegat de Serveis Centrals, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial per una caiguda a la via pública.

2

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA
-Servei d’Assessorament i Gestió8

Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 271/2019, de 18
de novembre de 2019, dictada pel Jutjat Conteciós Administratiu 15 de
Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 269/2019-D contra el
decret 2257/2019, de 2 d’abril, del Regidor Delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern

PRECS I PREGUNTES

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM DE PRESIDÈNCIA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
-Servei de Relacions Laborals
9

Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici
concurrent del lloc de treball principal presentada per GGR.

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 25 de novembre
de 2019

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

3

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

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3

DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA,

QUE ESTIMA EL RECURS

INTERPOSAT PER A.F.F. CONTRA LA DENEGACIÓ DE LA PETICIÓ D'INICI DEL
PROCEDIMENT DE REVISIÓ D'ACTES NULS DE PLE DRET DE DUES
LIQUIDACIONS DE L'IIVTNU.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 6 de maig de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha
dictat sentència en virtut de la qual estima parcialment el recurs contenciós administratiu
núm. 435/2017-C, interposat pel senyor A.F.F. (NIF núm. XXX) contra el decret
municipal núm. 9129/2017, de 17 d’octubre, del regidor delegat de Serveis Centrals,
en virtut del qual es van desestimar les al·legacions formulades pel contribuent contra
el decret 7691/2017, d’1 de setembre, del regidor delegat de Serveis Centrals i,
d’acord amb el qual es va inadmetre a tràmit el recurs de reposició interposat pel
contribuent contra les liquidacions núm. 4271592, de quota 1.226,12 euros i 4271593,
de quota 61,21 euros, ambdues de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana (IIVTNU).
La sentència manifesta que els actes discutits són liquidacions fermes, de manera que
el contribuent va sol·licitar l’inici d’un procediment de revisió d’ofici d’actes nuls de
l’article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Així doncs, no
esqueia considerar que el contribuent havia interposat un recurs de reposició, sinó que
pertocava tramitar el procediment esmentat. En conclusió, la sentència declara la
nul·litat del decret d’inadmissió a tràmit del recurs de reposició i ordena a aquest
Ajuntament que iniciï el procediment de revisió i el conclogui dictant la resolució
expressa que correspongui.
La sentència és desfavorable als interessos municipals, en la mesura que declara nul el
decret impugnat.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia de data 19 de juny de 2016, proposo els següents
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ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 6 de maig de 2019 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en virtut de la qual estima
parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 435/2017-C, interposat pel senyor
A.F.F. contra el decret municipal núm. 9129/2017, de 17 d’octubre, del regidor delegat
de Serveis Centrals, en virtut del qual es van desestimar les al·legacions formulades
pel contribuent contra el decret 7691/2017, d’1 de setembre, del regidor delegat de
Serveis Centrals i, d’acord amb el qual es va inadmetre a tràmit el recurs de reposició
interposat pel contribuent contra les liquidacions núm. 4271592, de quota 1.226,12
euros i 4271593, de quota 61,21 euros, ambdues de l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
Segon.- Donar compliment a la sentència esmentada i, en conseqüència:


Tramitar la petició d’inici del procediment de revisió d’actes nuls de ple dret
previst a l’article 217 de la Llei general tributària, respecte de les liquidacions
tributàries núm. 4271592, de quota 1.226,12 euros i 4271593, de quota 61,21
euros.

Tercer.- Notificar la present resolució al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, a través del procurador senyor A.Q.C.”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

-Servei de Gestió Econòmica4

APROVAR L’ADQUISICIÓ DEL LOCAL UBICAT A LA PLAÇA DE LA PEPA

MACA, NÚM. 7, MITJANÇANT L’EXERCICI DEL DRET D’OPCIÓ DE COMPRA A
PUMSA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en data 2 de juliol de 2009, acordà concertar amb
Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA) un contracte d’arrendament amb
opció de compra del local identificat a sota, per tal de destinar-lo a serveis i activitats
d’interès municipal.
Les dades de l’immoble, obrants a l’expedient, són les següents:
Dades registrals: URBANA: ELEMENTO NÚMERO DOS-UNO: LOCAL en la
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PLANTA BAJA, de la “Escalera 7” del edificio situado en esta ciudad de Mataró,
comarca del Maresme, señalado con el número 7 en la Plaça de la Pepa Maca,
número 7, en la manzana formada por las calles Prat de la Riba, Pacheco,
Floridablanca y “Plaça Can Gassol”. Tiene su acceso independiente por la Calle
Floridablanca, número 118. Se halla distribuido en un local diáfano, sin distribución
interior y de figura rectangular. Tiene una superficie útil de 213,52 m2 y construïda de
246,25 m2. LINDA, conforme se entra al local: Frente: con calle de su situación.
Fondo: con la Plaça Pepa Maca. Derecha: con la Plaça de la Pepa maca. Izquierda:
con la escalera nº 7 con acceso por la Plaça de la Pepa Maca nº 7. COEFICIENTES:
En relación al conjunto inmobiliario: 1,21 por ciento.
Títol: PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A., la total finca por título
Propiedad horizontal
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, finca 16996, al volum
3653, llibre 342 de Mataró, foli 74.
Referència cadastral: 4496806DF5949N0012MX
En l’esmentat acord s’expressava instrumentar l’arrendament d’aquest local amb
PUMSA com a opció més avantatjosa per als interessos municipals, en relació a
l’oferta que hi havia en el mercat de locals de lloguer en aquesta zona, ja que els
ingressos que tenia l’esmentada entitat, afecten directament a l’Ajuntament, que és
l’accionista únic de la referida empresa i el concertar un dret real sobre el local que
permetés a l’Ajuntament la seva adquisició mitjançant compravenda, pràcticament pel
mateix cost del preu del lloguer, es valorà positivament, en tant que ha de permetre a
l’Ajuntament adquirir una nova propietat en condicions molt favorables.
El contracte d’arrendament es formalitzà en data 15 de juliol de 2009. Entre d’altres
pactes continguts en el contracte es troben els corresponents a l’opció de compra.
D’aquests es destaquen, a efectes d’aquesta proposta, els següents – en extracte -:
Pacte Segon: El termini per exercir l’opció de compra és deu anys a comptar de l’1
de gener de 2010 i que transcorregut aquest termini el dret d’opció
concedit caducarà i l’opció convinguda quedarà sense cap valor ni
efecte, sense necessitat de requeriment o notificació. És a dir, el
termini per a l’exercici d’opció finirà per tot el dia 31 de desembre de
2019.
L’Ajuntament notificarà fefaentment a PUMSA l’exercici del dret
d’opció de compra, si així ho verifiquen els seus òrgans de govern.
Pacte Tercer: Preu de l’opció es fixa en la quantitat de 32.537,00 euros, IVA no
inclòs, que es lliurarà durant l’any 2010. En el cas que s’exerciti el
dret d’opció, aquest import de 32.537,00 euros formarà part del preu
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de la compra. L’arrendador farà seu aquest preu, si transcorregut el
termini fixat per a l’exercici de l’opció de compra, l’arrendatari no l’ha
exercitat.
Pacte Quart: El preu total de la compravenda es fixa en 198.184,00 euros, IVA no
inclòs.
En el moment en què s’exerceixi l’opció, l’Ajuntament abonarà a
PUMSA, d’una sola vegada, el preu residual de la compra, equivalent
a les quotes de lloguer pendents de pagament fins a la data prevista
per a l’extinció del contracte, 31 de desembre de 2019.
Els pagaments mensuals que l’Ajuntament de Mataró hagi abonat en
concepte de renda, per l’arrendament del local, i l’opció de compra
del domini del local, si s’exercita l’opció de compra es consideraran
fets en concepte de pagament anticipat i a compte del total del preu
de compra del domini del local, si s’exercita l’opció de compra.
Si s’exercita l’opció, el preu residual de compra anirà gravat amb els
impostos que li corresponguin.
Pacte Cinquè:En l’acte d’atorgament de l’escriptura de compravenda, l’arrendatari
abonarà el preu residual ficat per a la compra del local. En el mateix
acte, la venedora atorgarà carta de pagament del total del preu de la
compravenda, i lliurarà la plena propietat i possessió de l’immoble,
que serà acceptada en aquell mateix acte per la part compradora.
Pacte Sisè: L’opció de compra es regeix pel que s’estableix a les clàusules del
propi contracte d’arrendament i pel Codi civil català (llibre cinquè).

Vistos els informes i/o certificats emesos pels serveis municipals favorables: direcció
per a la gestió econòmica i intervenció, servei gestió econòmica, tècnic de valoració
pericial, servei de llicències i disciplina d’activitats, servei d’igualtat i diversitat
ciutadana, serveis jurídics, així com l’informe preceptiu emès pel departament
competent en matèria d’Administració local de la Generalitat de Catalunya, en sentit
també favorable, tots ells incorporats a l’expedient.
El preu total de la compravenda, com s’ha referit, és de 198.184€, IVA no inclòs.
Segons l’informe emès pels serveis econòmics municipals -del mes d’octubre i obrant
a les actuacions- resta pendent, només les quotes de renda del mes de novembre i
de desembre de 2019 (és a dir, un import pendent total de 3.357,22€ IVA inclòs), en
tant que l’Ajuntament Mataró ha anat consignant crèdit suficient en els seus
pressupostos corresponents per poder atendre els pagaments – amb els ajustos
d’increment o decrement d’IVA corresponents- dins el termini establert en el contracte
d’arrendament.
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Considerant, que l’exercici del dret d’opció de compra resulta avantatjós pels
interessos municipals, en tant que les circumstàncies que en aquest bé concorren
compleixen amb el supòsit normatiu per a procedir a la seva adquisició directa.
D’acord amb els previst a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic; l’article 206 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), i en concret a l’article
206.1 i l’article 206.3.b.; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del Patrimoni del ens locals (RPEL); la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica; la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú i el
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Llei 5/2006, de 10 de
maig), Capítol VIII.
Per tot això, en virtut de les facultats atribuïdes per resolució d’alcaldia número
4949/2019, de data 18 de juny, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, si
s’escau, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Exercir el dret d’opció de compra establert en el contracte d’arrendament
del local sota identificat, el qual es formalitzà entre Promocions Urbanístiques de
Mataró SA i l’Ajuntament de Mataró en data 15 de juliol de 2009, segons acord de Ple
de l’Ajuntament de Mataró, en sessió celebrada en data 2 de juliol de 2009.
Finca:
URBANA: ELEMENTO NÚMERO DOS-UNO: LOCAL en la PLANTA BAJA, de la
“Escalera 7” del edificio situado en esta ciudad de Mataró, comarca del Maresme,
señalado con el número 7 en la Plaça de la Pepa Maca, número 7, en la manzana
formada por las calles Prat de la Riba, Pacheco, Floridablanca y “Plaça Can Gassol”.
Tiene su acceso independiente por la Calle Floridablanca, número 118. Se halla
distribuido en un local diáfano, sin distribución interior y de figura rectangular. Tiene
una superficie útil de 213,52 m2 y construïda de 246,25 m2. LINDA, conforme se
entra al local: Frente: con calle de su situación. Fondo: con la Plaça Pepa Maca.
Derecha: con la Plaça de la Pepa maca. Izquierda: con la escalera nº 7 con acceso
por la Plaça de la Pepa Maca nº 7. COEFICIENTES: En relación al conjunto
inmobiliario: 1,21 por ciento.
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, finca 16996, al volum
3653, llibre 342 de Mataró, foli 74.
Referència cadastral: 4496806DF5949N0012MX
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SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós en el termini i termes continguts en
el contracte d’arrendament anteriorment esmentat, la finca les dades de la qual s’han
referit en el punt anterior i el preu de la qual es fixa en 198.184,00 euros, IVA no
inclòs.
TERCER.- Sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa de Notari que hagi
de formalitzar l’escriptura pública d’adquisició, de conformitat amb el que disposa l’art.
127 del Decreto de 2 de juny de 1944.
QUART.- Sol·licitar al Senyor Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la
finca a favor de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Mataró.
CINQUÈ.- Incloure a l’Inventari municipal de Béns els moviments patrimonials que es
derivin de l’adopció dels presents acords.
SISÈ.- Facultar indistintament al Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat i a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Mataró per a què, qualsevol d’ells a títol individual,
formalitzi els documents públic i/o privats que siguin necessaris per el
perfeccionament d’aquests acords.
SETÈ.- Notificar aquests acords a PUMSA, donant compliment amb aquesta
notificació als termes pactats en el contracte d’arrendament, al Servei d’Ingressos, al
Servei de Compres i Contractacions i al Servei d’Equipaments Municipals”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

-Servei de Compres i Contractacions-

5

ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MONITORATGE PER

AL SUPORT A L’ESTUDI D’ACORD AMB EL PLA EDUCATIU D’ENTORN DE
MATARÓ A FAVOR DE FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES
D'EDUCACIO EN L'ESPLAI, PER UN TOTAL DE 73.570,98 € EXEMPT D’IVA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Primer. Per Decret d’Alcaldia núm. 6047/2019 de 18 de juliol, es va iniciar
l’expedient de contractació del servei de monitoratge per al suport a l’estudi d’acord
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amb el Pla Educatiu d’Entorn de Mataró, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 77.463,75 euros, IVA exempt, pel curs de durada
inicial del contracte.
Segon. Durant el termini designat a l’efecte, van presentar proposicions les següents
empreses:
1. FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES D'EDUCACIO EN
L'ESPLAI
2. INCOOP SCCL
3. PONREC ASSESSORS, SL
Tercer. 3. Mitjançant informe de data 18/10/2019 la cap de Secció d’Escolarització i
Centre va valorar els criteris que depenen d’un judici de valor amb el resultat següent,
i per informe de data 14/11/2019 ha valorat els criteris avaluables mitjançant
l’aplicació de formules, quedant classificades les empreses en el següent ordre:
1. FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES D'EDUCACIO EN
L'ESPLAI: 92,38 punts
2. INCOOP SCCL: 88,09 punts
3. PONREC ASSESSORS, SL: 71,60 punts.
S’adjunta còpia d’ambdós informes.
Quart. En data 22/11/2019 la Mesa de Contractació ha aprovat proposar l’adjudicació
a favor de FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES D'EDUCACIO
EN L'ESPLAI.
Cinquè. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la partida 850103/325010/22707 del pressupost municipal
aprovat per a la present anualitat, i es preveu la seva existència en el pressupost que
s’aprovi per a l’exercici 2020.
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de
novembre, de contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han
estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar la contractació del servei de monitoratge per al suport a l’estudi
d’acord amb el Pla Educatiu d’Entorn de Mataró a favor de FUNDACIO PIA
AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES D'EDUCACIO EN L'ESPLAI, pels preus
unitaris continguts en la seva oferta i un total de 73.570,98 € exempt d’IVA, i amb
subjecció a la resta de condicions ofertes en la seva proposició.
SEGON. Condicionar les anteriors adjudicacions al fet que l’adjudicatari, en el termini
màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació
d’aquest acord, aporti:
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a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 3.678,55 €,
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.
b) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei general de drets de las
persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i 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.
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta, i es procedirà a requerir la mateixa documentació al licitador classificat
en segona posició.
TERCER. Una vegada hagi constituït la garantia sol·licitada i hagi aportat tota la
documentació sol·licitada en l’apartat anterior, l’adjudicatari disposarà d’un termini de
15 dies per procedir a la formalització del corresponent contracte administratiu.
QUART. Autoritzar i disposar a favor de FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT
PERE TARRES D'EDUCACIO EN L'ESPLAI l’import de 73.570,98 € exempt d’IVA,
amb càrrec a la partida 850103/325010/22707, aprovant a l’efecte els següents
documents comptables:
Document A/ núm. 129436 per import de 4.442,00 €.
Document AD núm. 129455 per import de 4.219,36 €.
Document A_FUT/ núm. 129432 per import de 73.021,75 €.
Document AD_FUT núm. 129456 per import de 69.351,62 €.
SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a la partida 850103/325010/22707 del pressupost municipal que s’aprovi per a
l’exercici 2020, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació
durant aquesta anualitat.
SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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6

INICIAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I

INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES PER AL CONTROL D’INCIDÈNCIES AL POLÍGON
INDUSTRIAL PLA D’EN BOET I A L’APARCAMENT AL PARC DE ROCAFONDA,
PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE FINS A

276.751,25 EUROS, IVA NO INCLÒS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Relació de fets
1. Per informe de la cap del Servei de Mobilitat es sol·licita la tramitació de la
contractació del subministrament i instal·lació de càmeres per al control d’incidències
al polígon industrial Pla d’en Boet i a l’aparcament al Parc de Rocafonda, per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 276.751,25 euros,
IVA no inclòs, dividit en dos lots:
Lot 1 – Sistema de videovigilància al polígon Pla d’en Boet: 235.526,32 €, IVA no
inclòs.
Lot 2 – Sistema de videovigilància a l’aparcament Parc de Rocafonda: 41.224,93 €,
IVA no inclòs.
Tenint el compte les possibles modificacions previstes en el present plec, el valor
estimat del contracte és de 332.101,50 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general respecte de l’adequació dels plecs econòmics
administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la
Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic.
Informe de l’interventor de Fons de data respecte de l’existència de crèdit adequat i
suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a les
partides 710100/43371E/62310 i 720400/132241/62310 del pressupost municipal
aprovat per a la present anualitat 2019, i la previsió de la seva existència en el
pressupost que s’aprovi per a l’exercici 2020.
Fonaments de dret
Atès el que disposen els arts. 18, 116, 131 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. 4949/2019 de 18 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració,
PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació de les obres del subministrament i
instal·lació de càmeres per al control d’incidències al polígon industrial Pla d’en Boet i
a l’aparcament al Parc de Rocafonda, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 276.751,25 euros, IVA no inclòs, dividit en dos
lots:
Lot 1 – Sistema de videovigilància al polígon Pla d’en Boet: 235.526,32 €, IVA no
inclòs.
Lot 2 – Sistema de videovigilància a l’aparcament Parc de Rocafonda: 41.224,93 €,
IVA no inclòs.
Tenint el compte les possibles modificacions previstes en el present plec, el valor
estimat del contracte és de 332.101,50 euros.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de
l’enviament de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 334.869,13 € IVA inclòs, aprovant a l’efecte
els següents documents comptables:
Partida 720400/132241/62310: 49.882,17 € (doc. A núm. 129447)
Partida 710100/43371E/62310: 284.986,85 € (doc. A_FUT núm. 128112)
CINQUÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient a la partida 710100/43371E/62310 dels pressupostos de l’Ajuntament de
Mataró que s’aprovin per a l’exercici 2020 a fi de poder atendre les obligacions que
meriti aquesta contractació durant l’expressada anualitat”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

-Servei de Secretaria7

DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 231/2019, DE 14

D’OCTUBRE, DICTADA EN EL

PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 418/2018-

BY, QUE ESTIMA ÍNTEGRAMENT EL RECURS INTERPOSAT PER LA SENYORA
L.G.A., CONTRA EL DECRET NÚM. 7433/2018, DE 31 D’AGOST, DEL REGIDOR
DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS, QUE DESESTIMA LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER UNA
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CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“En data 18 d’octubre de 2019, el Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de
Barcelona, ha notificat la Sentència número 231/2019, de 14 d’octubre, dictada en el
Procediment abreujat núm. 418/2018-BY, en el recurs interposat per la senyora
L.G.A., contra el decret núm. 7433/2018, de 31 d’agost, del regidor delegat de
Serveis Centrals, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial
interposada pels danys patits a conseqüència d’una caiguda a la via pública, al C/
Pablo Iglesias, a causa del mal estat del pas de vianants.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 21.583,54 euros.
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu estima íntegrament la demanda i
condemna a l’Ajuntament a abonar la quantia de 21.583,54 euros, més les
actualitzacions previstes a l’art. 141.3 Llei 30/1992, així com al pagament de les
costes meritades durant el procediment, entre altres, amb els següents arguments:
“...Observando tales fotografías, se comprueba que estamos ante un
desnivel que tiene la entidad suficiente para suponer un obstáculo que
provoque caídas y, además, que constituye un obstáculo difícilmente
apreciable a simple vista. (...) Respecto de éste último, deben
valorarse los siguientes particulares: 1) El desnivel se sitúa en un
paso de peatones que constituye un lugar de paso especialmente
transitado y, además, especialmente relevante y que debe ser
protegido de manera adicional; 2) No existen farolas en los
alrededores del paso de cebra, lo que determina que no haya
suficiente luz artificial para ver el obstáculo en horas nocturnas.
Conviene indicar que el desnivel en el que se produjo la caída no es el
existente entre la acera y la especie de canalización que existe entre
ésta y el asfalto, sinó el existente entre la canalización y el asfalto.
(...) Además no cabe imputar a la actora ningún tipo de
responsabilidad en la caída dada la inexistencia de luz artificial (lo que
determina la extrema dificultad de ver el agujero), y además teniendo
en cuenta que cuando una persona va a cruzar la calzada por un paso
de peatones debe estar más atenta a los coches que circulan que al
asfalto.
(...) En definitiva, la naturaleza del desnivel, su ubicación en un paso
de peatones y la inexistencia de iluminación artificial determinan que
la actuación del Ayuntamiento de Mataró se erija en la causa única de
la caída de la actora y que no puede achacarse a ésta ningún tipo de
negligencia o despiste....”.

La sentència no és susceptible de recurs ordinari. La companyia asseguradora
municipal ha consignat l’import reclamat davant del Jutjat.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de
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juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat, previ Dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Donar compliment de la Sentència número 231/2019, de 14 d’octubre,
dictada en el Procediment abreujat núm. 418/2018-BY, que estima íntegrament el
recurs interposat per la senyora L.G.A., contra el decret núm. 7433/2018, de 31
d’agost, del regidor delegat de Serveis Centrals, que desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial interposada pels danys patits a conseqüència d’una
caiguda a la via pública, al C/ Pablo Iglesias, a causa del mal estat del pas de
vianants, havent de procedir a la seva indemnització per l’import de 21.583,54€.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 14
de Barcelona”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA
-Servei d’Assessorament i Gestió8

DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA

NÚM. 271/2019, DE 18 DE NOVEMBRE DE 2019, DICTADA PEL JUTJAT
CONTECIÓS ADMINISTRATIU 15 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 269/2019-D CONTRA EL DECRET 2257/2019, DE
2 D’ABRIL, DEL REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I
BON GOVERN
Anna Villarreal Pacual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la proposta
següent:
“Per Decret 2257/2019, de 2 d’abril, del Regidor Delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, en relació a l’expedient administratiu K000065815 del Servei
d’Assessorament i Gestió, es resol desestimar el recurs de reposició interposat pel
Sr. J.S.C. contra la sanció imposada en matèria de trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària, per parar el vehicle en carril destinat a l’ús exclusiu del
transport públic urbà i que ratifica la sanció per import de 200 euros.
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El Sr. J.S.C. va interposar un recurs contenciós administratiu contra la desestimació
del seu recurs de reposició davant els Jutjats Contenciosos Administratius de
Barcelona; i el dit recurs contenciós es tramità pel procediment abreujat 269/2019-D
pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona.
En data 18 de novembre de 2019, practicades les actuacions processals procedents,
es dictà Sentència núm. 271/2019 que resol: “Que debo DESESTIMAR y desestimo
totalmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación
procesal en autos de J.S.C. frente a la/s resolución/es de la demandada
referenciada/s en el fundamento de Derecho primero de esta mi resolución, sin
espresa condena en costas a la parte recurrente.”
La sentència és favorable als interessos municipals.
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de
Govern Local per resolución d’Alcaldia de 25 d’octubre, proposo els següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 271/2019, de
18 de novembre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de
Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 269/2019-D contra el Decret
2257/2019, de 2 d’abril, del Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern, en relació a l’expedient administratiu K000065815 del Servei
d’Assessorament i Gestió, que resol desestimar el recurs de reposició interposat pel
Sr. J.S.C. contra la sanció imposada en matèria de trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària, per parar el vehicle en carril destinat a l’ús exclusiu del
transport públic urbà i que ratifica l’import de 200 euros.
Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que,
en el que calgui, procedeixi a la seva execució”.
Es donen per assabentats

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del
Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de
substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió.
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ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM DE PRESIDÈNCIA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
-Servei de Relacions Laborals9

DECLARACIÓ DE LA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL

PRESENTADA PER

G.G.R.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
Antecedents
1. La Sra. G.G.R., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb la plaça
de TAE Jurista i ocupant el lloc de treball d’assessora jurídica especialitzada,
adscrita a la Secció agència d’atenció a les persones amb dependència, del
Servei de Secretaria General, ha presentat escrit de sol·licitud de compatibilitat
de segona activitat (núm. de registre 08121300082019041546) en què demana
compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una
activitat privada secundària de caràcter professional com a Secretària del
Consell d’Administració de la societat mercantil municipal Gusam, S.A.,
d’Arenys de Munt.
2. Amb caràcter previ a resoldre la present sol·licitud de reconeixement de
compatibilitat s’ha procedit a consultar els estatuts de la societat mercantil
municipal esmentada, de quin contingut es comprova que l’objecte social de la
mateixa és la realització da gestió urbanística i la prestació de serveis públics
que li encomani o delegui de forma expressa l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
sempre que siguin d’interès públic local. Així mateix, el capital social és
íntegrament de titularitat de l’Ajuntament d’Arenys de Munt i dins dels òrgans de
govern d’aquesta societat figura el Consell d’Administració, el qual nomena la
persona que ha d’exercir les funcions de Secretari.
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
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del Personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de
26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat 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. 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.
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 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.

5.

Pel que fa referència a l’exercici de la segona activitat en el sector privat, 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
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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 12.1.b de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal
comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma el desenvolupament, per ell
mateix o una persona interposada, de càrrecs de tot ordre en empreses o
societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments,
arrendatàries o administradores de monopolis, o amb participació o aval del
sector públic, sigui quina sigui la configuració jurídica d’aquelles.
Respecte aquest extrem, de la informació facilitada per la interessada i la
comprovació dels estatuts de la societat mercantil municipal indicada, es
comprova que el càrrec que ostenta la interessada en qualitat de Secretària
del Consell d’Administració d’una societat, quin capital social és íntegrament
públic seria incompatible amb el lloc que ocupa a l’Ajuntament de Mataró.

7.

L'art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, 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 els dos darrers anys o en
les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic.

8.

Articles 52 i 53 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) referents als
deures dels empleats públics i principis ètics aplicables en l’actuació dels
mateixos.
De la documentació obrant a l’expedient de referència i un cop analitzada la
normativa aplicable en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de les
corporacions locals, i en especial l’article 12.1.b de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques i en igual sentit, l’article 11.d de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat,
es conclou que el desenvolupament de l’activitat privada que interessa la Sra.
G.G.R., es trobaria dins dels supòsits d’exclusió d’autorització.
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Per tot això, s’informa desfavorablement la sol·licitud de compatibilitat
interessada per la funcionària G.G.R., de tal forma que, concorrent aquests
pressupòsits fàctics, cal desestimar la sol·licitud de compatibilitat.
En aquest sentit, és precís esmentar el que al respecte ha destacat la
jurisprudència constitucional:
“Las incompatibilidades de los funcionarios públicos tienden a garantizar su
objetividad de actuación, en evitación de relaciones de dependencia
perturbadoras, así como su eficacia, procurando la màxima dedicación a las
funciones propias de su empleo o cargo, características aquélla y ésta
predicables constitucionalmente de la actividad de las Administraciones
públicas y, por tanto, exigible también de sus servidores (art. 103 CE)” (STC
73/1997, Ple, 11 d’abril de 1997; Ponent: Enrique Ruiz Vadillo).
9.

L’article 333 a) i l’article 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.- Denegar la sol·licitud de compatibilitat de segona activitat amb l’exercici
concurrent del seu lloc de treball principal presentada per la senyora G.G.R. pels
motius exposats en el cos d’aquest escrit.
SEGON.- 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 secretari estenc la present acta.
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