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ACTA NÚM. 9 /2019- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 6 DE MAIG DE  2019. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el sis de maig de dos mil dinou, a  dos quarts de tres de la 

tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de celebrar 

sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor 

DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 
En David Bote Paz           Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera  2n.    Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos  4rt.   Tinent d’Alcalde 
Elizabet Ruíz Moreno    5è.    Tinent d’Alcalde 
 
  
 

Assistits del Secretari General  senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica. 

 

Excusen la seva assistència  

 

Núria Moreno Romero   1ra.  Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   3r.    Tinent d’Alcalde 
 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

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

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 24 
d’abril de 2019. 

 

 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 
 

 

Data de publicació: 24/12/2019 



 214 

CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
 -Servei de Gestió Econòmica 
 
3 Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària 
 corresponent al primer trimestre de l’exercici 2019. 
 
4 Aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 
 28/12/2018 d’adquisició de béns immobles, titularitat de PUMSA, en 
 contraprestació a l’ajut de caixa atorgat per l’Ajuntament de Mataró a favor de 
 la societat municipal.  
 
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
 regiran el servei postal de lliurament de notificacions administratives de 
 l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i Fundació 
 Tecnocampus Mataró-Maresme, i adjudicació mitjançant procediment negociat 
 sense publicitat, a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA. Import 
 fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: fins a 138.993,60 €, IVA 
 no inclòs. 
 
6 Adjudicar a favor de CIVIL STONE SLU. la contractació de les obres del 

projecte executiu d’adequació de la planta baixa de l’edifici de La Presó pel 
seu ús com a Nou Espai de les Arts (Fase I), per un import de 246.970,03€, 
IVA no inclòs. 

 
  
 -Servei d’ingressos- 
 
7 Donar compliment a la sentència de data 2 d'abril de 2019, del Jutjat 
 Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, que estima parcialment el 
 recurs contenciós administratiu interposat per J.A.R.C. contra un decret de 
 desestimació de recurs de reposició contra liquidació de l'IIVTNU (431/2017-
 F). 
 
8 Donar compliment a la sentència de data 25 de març de 2019, del Jutjat 
 Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, que estima parcialment el 
 recurs contenciós administratiu interposat per Aliseda, SAU contra un decret 
 d'inadmissió a tràmit  de petició d'inici de procediment de revisió d'una 
 liquidació de l'IIVTNU (245/2018-D). 
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 CIM D’ACCIÓ SOCIAL 
 
  
 -Habitatge- 
 
9 Aprovació de les bases particulars de la convocatòria de subvencions per al 
 foment de la rehabilitació d’edificis d’ús residencial a Mataró per al 2019. 
 
 
 

CIM  DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
  
 -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 
10 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla especial d’Equipaments 
 Mataró–Nord per l’ampliació del CAP Rocafonda i trasllat de pistes de 
 petanca. 
 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
 
Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública. 
 
 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 
  

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans 
 
11 Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici 

concurrent del lloc de treball principal presentada per M.C.R.M. 
 
12 Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici 

concurrent del lloc de treball principal presentada per E.S.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 24 d’abril de 2019  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 

 

 
CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
 

  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 

-Servei de Gestió Econòmica 
 
 
3 DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN DE L’INFORME D’EXECUCIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 

2019. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
 
“Relació de fets 

 
Les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2019 estableixen en l’article 55 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 de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Ocupació i Promoció Econòmica. 
 
És per això que  proposo: 

 
Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària 
corresponent al primer trimestre de l’exercici 2019”. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 
 
 
 
4 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 28/12/2018 D’ADQUISICIÓ DE BÉNS IMMOBLES, TITULARITAT 

DE PUMSA, EN CONTRAPRESTACIÓ A L’AJUT DE  CAIXA ATORGAT PER 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A FAVOR DE LA SOCIETAT MUNICIPAL.  
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
  
 
“D’acord amb les seves projeccions, PUMSA va preveure que al llarg de l’exercici 
2018 tindria necessitats de tresoreria per un import  total de 6.101.204 €, dels quals, 
3.023.835 milions d’euros es corresponen amb el deute contret amb FCC 
Construcción, S.A. per les obres de construcció de l’edifici d’usos terciaris situat al 
Rengle i la resta, 3.077.369 milions d’euros, obeïen a necessitats de tresoreria 
recurrent. 
 
D’acord amb aquestes projeccions, en data 11 de gener de 2018 PUMSA va sol·licitar 
un ajut de caixa a l’Ajuntament de Mataró per un import màxim de 6.101.204 € a 
reemborsar en un període de 12 mesos a comptar des de la data de la seva 
aprovació, de conformitat amb el Decret 848/2018, de 29 de gener, del regidor 
delegat de Serveis Centrals. 
 
A data d’avui, PUMSA, ha disposat d’aquest import i, segons les seves previsions, no 
podrà reintegrar-lo en efectiu en el termini i condicions fixats a la resolució 
d’atorgament. Per aquest motiu, PUMSA i l’Ajuntament de Mataró, tal i com ha 
succeït en exercicis anteriors, han convingut instrumentar una compensació en 
espècie per reemborsar aquesta aportació econòmica municipal mitjançant l’aportació 
de béns immobles.  
 
En el present cas, els immobles i drets destinats a la compensació parcial d’aquest 
deute consisteixen en les finques 4.1.2, 4.1.5, 4.1.7 i 5.9.2 ubicades a la Ronda 
Barceló, Polígon 2, de Mataró, i en el 32,888% del dret d’aprofitament de la Finca Vial 
situada en aquest mateix Polígon. 
 
Les finques en qüestió són les que seguidament es detallen. 
  

 Finca 4.1.2 ubicada a la Ronda Barceló, polígon 2 
 Finca 4.1.5 ubicada a la Ronda Barceló, Polígon 2 
 Finca 4.1.7 ubicada a la Ronda Barceló, Polígon 2 
 Finca 5.9.2 ubicada a la Ronda Barceló, Polígon 2 
 32,888% del dret d’aprofitament de la Finca Vial ubicada a la Ronda Barceló, 

Polígon 2 
 

 

El preu de taxació global d’aquestes finques i del percentatge indicat del dret 

d’aprofitament de la Finca Vial és de DOS MILIONS NOU CENTS TRENTA NOU MIL 

DOS CENTS SEIXANTA TRES EUROS (2.939.263 €). 
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Resulten d’aplicació, entre d’altres, els articles 206.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya; arts. 1156, 1157 i 1175 del Codi civil espanyol.  
 
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 
de 6 d’octubre, de delegació de competències, PROPOSO A LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL, si s’escau, l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- Modificar els acords adoptats per la Junta de Govern Local, en sessió de 
data 28/12/2018, en virtut dels quals s’acordava adquirir de forma directa i a títol 
onerós 4 finques a la Ronda Barceló i un percentatge d’un dret d’aprofitament d’una 
altra finca, béns i dret tots ells titularitat de PUMSA, que quedaran redactats de la 
següent forma:   
 
 

Primer.- Establir com a contraprestació parcial per l’aportació dinerària a favor de 
PUMSA, prevista i consignada al pressupost municipal, per import de 6.101.204 €, 
la incorporació al patrimoni municipal, mitjançant l’adquisició en pagament parcial 
de deutes preexistents, de les finques que es detallen a continuació: 

 
A) Finca 4.1.2 corresponent a un local ubicat a la Ronda Barceló núm. 20, soterrani 

-1, 1a porta de Mataró (inclòs en el polígon 2 del PMU Ronda Barceló/Illa 

Fàbregas i de Caralt), amb la següent descripció registral:  

(...) 

Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, al volum 3194, 

llibre 88, finca núm. 5548. 

El valor de l’adquisició de l’immoble, en pagament parcial de deutes,  
correspon al seu valor de taxació (445.735 €). 

 

B) Finca 4.1.5 corresponent a un local ubicat a la planta soterrània de l’edifici del 

Camí Ral 551, soterrani -1 porta 5 de Mataró (inclòs en el polígon 2 del PMU 

Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt), amb la següent descripció registral:  

(...) 

Consta inscrita al Registre del Propietat núm. 3 de Mataró, al volum 2929, llibre 

18, finca núm. 966. 

El valor de l’adquisició de l’immoble, en pagament parcial de deutes,  
correspon al seu valor de taxació (48.167€). 

 

 

C) Finca 4.1.7 corresponent a un local en planta baixa de l’edifici ubicat al Camí 

Ral, 551,porta 1 de Mataró (inclòs en el polígon 2 del PMU Ronda Barceló/Illa 

Fàbregas i de Caralt). 

(...) 

 

Consta inscrita al Registre del Propietat núm. 3 de Mataró, al volum 3200, llibre 

89, finca núm. 5579. 
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El valor de l’adquisició de l’immoble, en pagament parcial de deutes,  correspon 

al seu valor de taxació (149.426 €). 

 

D) Finca 5.9.2  corresponent a l’habitatge en primera planta de l’edifici de la Ronda 

Barceló núm. 23, planta 1a de Mataró, (inclòs en el polígon 2 del PMU Ronda 

Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt). 

 

(...) 

Consta inscrita al Registre del Propietat núm. 2 de Mataró, al volum 2911, llibre 

27, finca núm. 1431. 

 

El valor de l’adquisició de l’immoble, en pagament parcial de deutes,  correspon 

al seu valor de taxació (132.209 €). 

 

E) Un dret d’aprofitament urbanístic, inclòs en el Polígon 2 de l’àmbit del  PMU 

Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt), amb la següent descripció: 

 

(...) 

Consta inscrit en el Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, volum 
3427, Llibre 166, foli 70, finca 9286. 
El valor de l’adquisició de l’immoble, en pagament parcial de deutes,  correspon 

al seu valor de taxació (2.163.729 €). 

 

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit  amb el document AD núm. 
139.813 per un import de 2.939.263 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
300000/13421Z/62200 amb la denominació “compra d’actius de PUMSA” del 
projecte 1342116001 del pressupost municipal, per l’adquisició conjunta d’aquests 
immobles. 
 

Quart.- Facultar indistintament a l’Il.lm Sr. Alcalde de Mataró i/o al regidor Delegat 
de Servis Centrals per a que qualsevol d’ells, a títol individual, pugui subscriure 
tots els documents públics i/o privats que siguin necessaris per al perfeccionament 
d’aquest acord. 
 
Cinquè.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció de l’operació 
derivada de l’adopció dels presents acords. 
 
Sisè.- Anotar a l’Inventari Municipal de Béns el moviment patrimonial que derivi del 
perfeccionament d’aquests acords. 
 

Setè.- Notificar aquest acord a PUMSA. 

  
 
SEGON.- Notificar aquests acords A PUMSA”. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
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Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 
 
 

-Servei de Compres i Contractacions- 
 
5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN EL SERVEI POSTAL DE 

LLIURAMENT DE NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ, AIGÜES DE MATARÓ SA, PUMSA I FUNDACIÓ TECNOCAMPUS 

MATARÓ-MARESME, I ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT 

SENSE PUBLICITAT, A LA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 

SA. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: 

FINS A 138.993,60 €, IVA NO INCLÒS. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
 
“Relació de fets 
 
1. Mitjançant informe del cap u.a. del Servei de Compres i Contractacions sol·licita la 
contractació del servei de lliurament de notificacions administratives per l’Ajuntament 
de Mataró, Aigües de Mataro SA, Pumsa i Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme  
amb una durada d’un any, prorrogable per un  any més,  i per un import d’adjudicació 
del contracte de  138.993,60 €, IVA no inclòs, per l’any de durada inicial del contracte.  
 
En el mateix informe es proposa l’adjudicació del servei esmentat a favor de 
l’empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA, únic operador que la seva 
actuació gaudeix de la presumpció de veracitat i fefaència en la distribució, entrega i 
recepció o refús o impossibilitat d’entrega de notificacions d’òrgans administratius. 
 
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  respecte a la previsió d’existència de crèdit 
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 310400/920610/22201  del pressupost municipal  per a 
l’exercici 2019. 

 

3. Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient a la partida 
340100/920610/22201 del pressupost municipal que s’aprovi per a l’exercici 2020, per 
atendre les despeses que es preveu meritin d’aquest contracte. 
 
Fonaments de dret 
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1. Aquest contracte correspon als anomenats de servei, d’acord amb l’article 17 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 
2. L’article 168.a)2on LCSP estableix que es podrà utilitzar el procediment negociat 
sense publicitat en el cas que no existeixi competència per raons tècniques 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu el regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern,  PROPOSA a la Junta de Govern Local l’ adopció 
dels següents acords:  
 
Primer. Iniciar l’expedient del servei de lliurament de notificacions administratives de 
l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme  
 
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regiran la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei de 
lliurament de notificacions administratives. 
Tercer. Adjudicar l’esmentada contractació, d’acord amb el que preveu l’article 
168.a)2on LCSP, a favor de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA 
 

Quart. Requerir l’empresa adjudicatària que aporti, en el termini màxim de deu dies a 

comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, documentació 

justificativa d’haver dipositat a la Tresoreria de Fons de l’Ajuntament una garantia 

definitiva per import de 6.949,68 euros. 

 

Cinquè. Un cop hagi constituït la garantia esmentada, l’adjudicatària disposarà d’un 

termini de quinze dies per procedir a la formalització del corresponent contracte 

administratiu. 

 

Sisè. Notificar la present adjudicació a l’adjudicatari i publicar-la en el perfil del 

contractant d’aquest Ajuntament. 

 
Setè. Autoritzar i disposar a favor de  la Sociedad  Estatal de Correos y Telégrafos, 
SA, l’ import  de 150.270,19  euros, amb el següent detall: 
 
Ajuntament de Mataró: 121.650, 04 (AD núm. 29561 per import de 81.100,03 € i 
ADUT núm. 29567 per import de 40.550,01 €) 
Pumsa: 1.649,62 € 
Aigües de Mataró, SA: 26.308,74 € 
Fundació Tecnocampus Mataró Maresme: 661,79 € 
 
 

Vuitè. D’acord amb el previst a l’art. 117 de la LCSP, condicionar els efectes del present 
contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient a la partida 340100/920610/22201 
del pressupost municipal que s’aprovi per a l’exercici 2020, a fi de poder atendre les 
despeses que es preveu meriti la present contractació durant l’esmentada anualitat. 
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INDUSTRIAL Mobilitat Usos Implantació Estudi Descripció
P. O. 

Coherencia

P. O. 

Organigrama

P. O. Xarxa 

precedències

CIVIL STONE, S.L. 2 2 1 1 2 1 1 1 11,00

ELECTRICITAT BOQUET, S. L. 2 5 1 0 2 1 0,5 0 11,50

VALORACIÓ SOBRE 1

TOTAL 

(25)

 LA PRESÓ

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 
 
 
 
6 ADJUDICAR A FAVOR DE CIVIL STONE SLU. LA CONTRACTACIÓ DE 

LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA 

DE L’EDIFICI DE LA PRESÓ PEL SEU ÚS COM A NOU ESPAI DE LES ARTS 

(FASE I), PER UN IMPORT DE 246.970,03€, IVA NO INCLÒS. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2019, es va iniciar 
el procediment, obert simplificat, de contractació de les obres del projecte executiu 
d’adequació de la planta baixa de l’edifici de La Presó pel seu ús com a Nou Espai de 
les Arts (Fase I), per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 
fins a 268.594,05 euros, IVA no inclòs. 
 
2. Van presentar oferta les dues empreses següents: 

- ELECTRICITAT BOQUET SL. 
- CIVIL STONE SLU. 

 
3. La fase d’obertura del sobre 1, corresponent a la documentació administrativa i 
tècnica, va concloure en data 05/03/2019. 
 
4. Mitjançant informe de data 13/03/2019, la cap del Servei d’Equipament Municipals 
va procedir a la valoració de la documentació tècnica dels criteris subjectes a un judici 
de valor, amb el resultat següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’adjunta còpia de l’informe. 
 
4. En data 21/03/2019 va concloure la fase d’obertura del sobre 2, relatiu als criteris 
de valoració automàtica. 
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INDUSTRIAL
Import sense 

IVA
Baixa

TOTAL 

(60)

termini de 

garantia

memòria 

seguretat i 

salut

gestió 

medi 

ambient

CIVIL STONE, S.L. 246.970,03 € 8,05 60,00 5,00 5,00 5,00 75,00 86,00

ELECTRICITAT BOQUET, S. L. 255.165,30 € 5,00 58,07 5,00 5,00 5,00 73,07 84,57

TOTAL 

(75)

TOTAL 

(100)

VALORACIÓ SOBRE 2

Oferta econòmica Criteries automàtics

5. Mitjançant informe de data 02/04/2019, la cap del Servei d’Equipament Municipals 
procedeix a la valoració del sobre 2, tot quedant classificada en primer lloc CIVIL 
STONE SL., amb el resultat detallat següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’adjunta còpia de l’informe. 
 
6. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la 
present contractació a la partida 710202/33613B/63200 del pressupost municipal 
aprovat per a la present anualitat 2019. 
 
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 a favor de CIVIL STONE SLU. la contractació de les obres del 
projecte executiu d’adequació de la planta baixa de l’edifici de La Presó pel seu ús 
com a Nou Espai de les Arts (Fase I), per un import de 246.970,03€, IVA no inclòs, i 
amb subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva proposta. 

 
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que els adjudicataris, en el termini 
màxim de set dies hàbils a comptar des de la remissió de la notificació de 
l’adjudicació, aporti: 

 
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 12.349 euros, 
corresponent al 5% del pressupost base de licitació. 
 

b) Certificats acreditatius d’haver executat correctament, ens els últims cinc anys, 
treballs anàlegs al que són objecte de la present contractació amb un import 
anual superior a 188.000 €, IVA no inclòs, durant almenys tres anualitats.  
 
Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al 
qual s’hagin prestat els treballs. 
 

c) 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 
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contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa 
tributària pendents de pagament en període executiu. 
 

d) 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 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’adjudicatària disposarà d’un termini 
de 15 dies per procedir a la formalització del corresponent contracte administratiu. 
 
QUART. Disposar a favor de CIVIL STONE SLU., un import total 298.833,74€, a 
càrrec de la partida 710202/33613B/63200 del pressupost municipal aprovat per a la 
present anualitat, aprovant a l’efecte el documents comptable AD núm. 34215. 
CINQUÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar el document comptable invers 
A/ núm. 34211 per import de 325.000,00€. 
 
SISÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 
 

-Servei d’ingressos- 
 
7 DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DE DATA 2 D'ABRIL DE 2019, 

DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU  NÚM. 6 DE BARCELONA, QUE 

ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

INTERPOSAT PER J.A.R.C. CONTRA UN DECRET DE DESESTIMACIÓ DE 

RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LIQUIDACIÓ DE L'IIVTNU (431/2017-F). 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent 

 

“En data 2 d’abril de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona va 
dictar sentència en virtut de la qual va estimar el recurs contenciós administratiu núm. 
431/2017-F, interposat pel senyor J.A.R.C.  contra el decret núm. 6323/2017, de 5 de 
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juliol, del regidor delegat de Serveis Centrals, en virtut del qual es va inadmetre a 
tràmit el recurs de reposició interposat per l’interessat contra la liquidació núm. 
4127622, de quota 1.017,15 euros, de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). 
 
La sentència és desfavorable als interessos municipals, en la mesura que declara nul el 
decret en virtut del qual es va inadmetre a tràmit el recurs de reposició formulat pel 
contribuent contra la liquidació esmentada. 
 
L’òrgan jurisdiccional motiva que en el present cas la liquidació discutida és ferma i per 
tant el recurs de reposició era improcedent. En la mesura que el contribuent sol·licitava 
la nul·litat de la liquidació, l’Ajuntament havia d’incoar procediment de revisió d’ofici 
d’actes nuls de ple dret, regulat a l’article 217 de la Llei general tributària. 
 
En conseqüència, el Jutjat anul·la el decret impugnat i ordena la retroacció de les 
actuacions, de tal manera que l’Ajuntament admeti a tràmit la petició del contribuent i 
disposi la tramitació de l’expedient, d’acord amb les actuacions especificades a l’article 
217.4 de la Llei general tributària, les quals inclouen la necessitat de sol·licitar un 
dictamen previ a la Comissió Jurídica Assessora, així com la concessió d’un tràmit 
d’audiència a la persona interessada. 
 
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 la resolució de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, proposo els 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 2 d’abril de 2019 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs 
contenciós administratiu núm. 431/2017-F, interposat pel senyor J.A.R.C. contra el 
decret núm. 6323/2017, de 5 de juliol, del regidor delegat de Serveis Centrals, en virtut 
del qual es va inadmetre a tràmit el recurs de reposició interposat per l’interessat 
contra la liquidació núm. 4127622, de quota 1.017,15 euros, de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). 
 
Segon.- Donar compliment a la sentència esmentada  i, en conseqüència: 
 

 Admetre a tràmit la sol·licitud presentada en data 1 de juny de 2017  d’inici de 
procediment de revisió d’actes nuls de ple dret de la liquidació de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm.  
4127622, de quota 1.017,15 euros (expedient GT 772/2017). 

 
Tercer.- Notificar la present resolució al Jutjat.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 
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8 DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DE DATA 25 DE MARÇ DE 2019, 

DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA, QUE 

ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

INTERPOSAT PER ALISEDA, SAU CONTRA UN DECRET D'INADMISSIÓ A 

TRÀMIT DE PETICIÓ D'INICI DE PROCEDIMENT DE REVISIÓ D'UNA 

LIQUIDACIÓ DE L'IIVTNU (245/2018-D). 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent 

 

“En data 25 de març de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona va 
dictar sentència estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu núm. 245/2018-
D, interposat per la mercantil ALISEDA, SAU (NIF núm. A-28335388) contra el decret 
núm. 2859/2018, de 28 de març, del regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i 
Bon Govern, en virtut del qual es va inadmetre a tràmit la sol·licitud presentada en 
data 27 de desembre de 2017 d’inici del procediment de revisió d’actes nuls de ple 
dret respecte de la liquidació núm. 4140394, de quota 1.350,85 euros, de l’impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la 
transmissió de data 8 d’octubre de 2015, de la finca situada al carrer Anoia, 28 ESC 1 
BX 01, de Mataró. 
 
La sentència és desfavorable als interessos municipals, en la mesura que declara nul el 
decret en virtut del qual aquest Ajuntament va considerar la petició formulada per la 
persona contribuent com una petició d’inici de procediment de revisió d’ofici d’actes nuls 
de ple dret, i en conseqüència va resoldre inadmetre-la a tràmit. 
 
L’òrgan jurisdiccional motiva que l’acte discutit és una autoliquidació, perquè 
l’encapçalament del document així ho expressa. En conseqüència, la inadmissió de la 
petició d’inici de procediment de revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret no és procedent. 
La persona contribuent pot instar la rectificació de l’autoliquidació dintre dels quatre anys 
següents. 
 
En conseqüència, el Jutjat anul·la el decret impugnat i ordena a l’Ajuntament que admeti 
i tramiti l’escrit presentat per l’actora com de rectificació d’autoliquidació. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de 
Govern Local per la resolució de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, proposo els 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 25 de març de 2019 del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en virtut de la qual estima 
parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 245/2018-D, interposat per la 
mercantil ALISEDA, SAU contra el decret núm. 2859/2018, de 28 de març, del regidor 



 227 

delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, en virtut del qual es va 
inadmetre a tràmit la sol·licitud presentada en data 27 de desembre de 2017 d’inici 
del procediment de revisió d’actes nuls de ple dret respecte de l’autoliquidació núm. 
4140394, de quota 1.350,85 euros, de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). 
 
Segon.- Donar compliment a la sentència esmentada  i, en conseqüència: 
 

 Admetre i tramitar la petició de rectificació de l’autoliquidació núm. 4140394, de 
quota 1.350,85 euros. 

 
Tercer.- Notificar la present resolució al Jutjat”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

CIM D’ACCIÓ SOCIAL 
  

 
-Habitatge- 

 
9 APROVACIÓ DE LES BASES PARTICULARS DE LA CONVOCATÒRIA DE 

SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’ÚS 

RESIDENCIAL A MATARÓ PER AL 2019. 

 

Elizabet Ruíz Moreno, Regidora de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut Pública, 

Consum i Gent Gran, presenta la proposta següent:  

 

“Antecedents  
 
1. El Pla Local d’Habitatge aprovat per la Junta de Govern local el 4 de juny de 2018, 
estableix com un dels objectius de l’Ajuntament en matèria d’habitatge el de millorar 
l’estat del parc d’edificis i habitatges i vincula quest objectiu al de combatre la 
segregació social i territorial a la ciutat. 
 
2. En data 10 d’abril de 2019, el cap de Servei d’Habitatge va emetre informe tècnic 
on es proposa, dins el marc estratègic establert pel Pla Local d’Habitatge l’aprovació 
d’unes bases particulars de la convocatòria de subvencions per al foment de la 
rehabilitació d’edificis d’ús residencial a  Mataró per a 2019. 
 
3. En data 10 d’abril de 2019, l’assessor jurídic especialitzat del Servei d’Habitatge va 
informar favorablement del contingut de les bases particulars de la convocatòria de 
subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis d’ús residencial a Mataró per a 
2019. 
 
Fonaments de dret 
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1. D’acord amb l’article 10.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions la competència per a concedir subvencions en les corporacions locals 
correspon als òrgans que tinguin atribuïdes tals funcions en la legislació de règim 
local. 
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb el Decret 179/1985, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, els 
Ens locals tenen competència per a exercir l’activitat de foment dels ens locals i, en 
concret,  per a l’atorgament de subvencions. 
 
2. Dels articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 66 i 71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es desprén que els municipis 
tenen competència en matèria de conservació i rehabilitació d’habitatges. 
 
3. L’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
estableix que les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals 
s’hauran d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una 
ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les 
diferents modalitats de subvencions. 
 
La concessió de subvencions per l’Ajuntament de Mataró ve regulat en les Bases 
Reguladores per a la concessió de subvencions, aprovades pel Ple en data 4 de 
desembre de 1997. 
 
4. L’article 8 de les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions estableix 
que els serveis municipals que promoguin programes de subvenció aprovaran per 
cada una d’elles unes bases particulars, i seran aprovades per l’òrgan competent per 
raó de la quantia del programa.  
 
Segon el text de les bases reguladores específiques, en el Pressupost municipal pel 
2019 existeix una dotació pressupostària de 600.000 €, la qual està disponible en les 
següents partides: 820400 15221D 78900 - Rehabilitació habitatges Cerdanyola, 
projecte 1522118001; 820400 15221K 78900 - Rehabilitació habitatges Rocafonda, 
projecte 1522118001; i 820400 15221Z 78900 - Rehabilitació habitatges Cirera, 
projecte 1522118001.  
 
D’acord amb l’article 18è. A.2. de les Bases d’execució del pressupost 2018 –en vigor 
actualment- la competència correspon a la Junta de Govern Local quan s’hagin 
subvencions, quan el seu import sigui superior a 500.000 € i no sobrepassi els 
6.000.000 €. S'inclouen aquelles despeses de caràcter plurianual la quantia de les 
quals sigui, en la suma d'anualitats, superior a 500.000 € i no sobrepassi els 
6.000.000 € i el nombre d'exercicis als quals es puguin aplicar no sigui superior a 
quatre. 
 

En virtut de les competències delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 6241/2018, de 6 

de juliol, publicat al BOPB de 18 de juliol de 2018, proposo el següent: 
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ACORD: 
 
Primer. Aprovar el text de les bases particulars de la convocatòria de 
subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis d’ús residencial a Mataró 
per a 2019. 
 
Segon. Aprovar el document A 12019000037680, de 200.000 euros, a càrrec 
de la partida pressupostària núm. 820400/15221D/78900; el document A 
12019000037732, de 200.000 euros, a càrrec de la partida pressupostària núm. 
820400/15221K/78900; i el document A 12019000037742, de 200.000 euros a 
càrrec de la partida pressupostària núm. 820400/15221Z/78900, del pressupost 
2019. 
 
Tercer. Publicar el present acord, amb els seus annexos, en els termes 
establerts per la normativa d’aplicació. 
 
Quart. Determinar l’extracte de les bases reguladores de la convocatòria de les 
subvencions esmentades com s’indica, als efectes de publicació a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions: 
 

 
“Primer. Objecte i àmbit territorial.  
 
L’objecte d’aquestes bases particulars és definir les condicions que han de regular la 
concessió de subvencions pel manteniment, conservació i rehabilitació, per a la 
millora de l’ accessibilitat, o per la millora de l’ eficiència energètica d’edificis d’ús 
residencial. 
 
Per a les actuacions previstes en l’article 2.1, l’àmbit territorial es correspon amb la 
totalitat del terme municipal de Mataró.  

 
Per al conjunt d’actuacions previstes en el punt 2, l’àmbit territorial es correspon amb 
els barris de Cerdanyola Nord, Cerdanyola Sud, Rocafonda i El Palau-Escorxador, 
que abasten només els carrers i els números dels edificis d’aquests que es relacionen 
en el punt 28.  
 
Segon. Actuacions objecte de suport  
 
o Obres de reparació d’estructura (fonaments, estructura vertical, estructura 

horitzontal, elements estructurals de façana), façanes, cobertes, terrats, mitgeres, 
celoberts i/o patis i instal·lacions generals comuns (aigua, electricitat, gas, contra 
incendis) necessàries per a resoldre les deficiències detectades a l’informe de la 
inspecció tècnica de l’edifici i que hagin estat qualificades com a importants, greus 
o molt greus, o les actuacions instades per una ordre d’execució emesa per 
l’Ajuntament de Mataró. 

 
o Obres per assolir l'adequació en matèria d’accessibilitat de l’edifici, com per 

exemple la instal·lació d’ascensors, rampes o altres dispositius d’accessibilitat. 
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o Obres de rehabilitació energètica consistent en la millora de l’aïllament tèrmic i/o 
acústic (global o parcial) i/o la instal·lació d’energies renovables (plaques 
d’energia solar, tèrmica i/o fotovoltaica o d’altres per a l’obtenció d’aigua calenta 
sanitària) en els següents supòsits: 

 
o Actuacions en edificis amb qualificació energètica B, C o D  que millorin en una 

lletra la qualificació de la certificació energètica. 
 
o Actuacions en edificis amb qualificació energètica E, F o G que millorin en dues 

lletres la qualificació de la certificació energètica. 
 
 
 
 
Tercer. Beneficiaris  
 
Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions 
de juntes de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges (persones 
físiques o comunitat de béns). 

 
Per al programa complementari de cohesió social, les persones físiques propietàries 
de l’habitatge en el què tinguin el seu domicili habitual i permanent, i compleixin els 
requisits previstos al punt 9.  
 
No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions que es regulen en 
aquestes bases les persones o les entitats en les quals concorri alguna de les 
circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Quart. Termini d’execució  
 
Les obres objecte d’ajut han d’haver estat finalitzades entre l’1 de gener de 2019 i el 
31 d’octubre de 2020. 

 
Les obres s’han d’haver iniciat en un termini màxim de 6 mesos des de la notificació 
de la resolució de concessió. La no presentació del comunicat d’inici d’obres en 
aquest termini implicarà la revocació i l’arxiu de l’expedient. 
 
Cinquè. Import de la subvenció 
 
La quantia de la subvenció s’estableix en el 40% del cost protegit (CP) calculat 
d’acord amb el punt 8 d’aquestes bases i aplicant el topall més restrictiu entre el topall 
de 30.000 € per edifici o 2.000 € per habitatge. 
 
L’import de subvenció calculada en base al CP serà disminuït, prèvia aplicació dels 
topalls, en un percentatge igual a la suma dels coeficients de participació en les obres 
acordats per la comunitat per les entitats que es trobin en algun dels supòsits 
previstos en l’article 7.4. Aquestes entitats tampoc computaran per a establir el topall 
màxim d’ajut. 
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En el cas d’actuacions actuacions previstes en el punt 2.1 relatives només a obres de 
reparació d’estructura (fonaments, estructura vertical, estructura horitzontal, elements 
estructurals de façana), la quantia de la subvenció s’estableix en el 40% del cost 
protegit (CP), aplicant el topall més restrictiu entre el topall de 40.000 € per edifici o 
3.000 € per habitatge. 
 
En el cas d’actuacions de rehabilitació amb la utilització de materials amb certificació 
de baixa petjada ecològica, (es consideren aquelles actuacions on un mínim del 20% 
del pressupost dels materials utilitzats disposa del Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental emès per la Generalitat de Catalunya o l’Ecoetiqueta tipus I d’acord amb la 
norma ISO 14024), s’incrementarà el percentatge de subvenció que pertoqui en un 
5%. Aquest increment no està limitat pels topalls.  
 
 
Sisè. Programa complementari de cohesió social 
 
El programa complementari de cohesió social s’adreça a aquelles persones amb 
dificultats per assumir les despeses comunitàries de les obres de rehabilitació. 
L’àmbit territorial d’aplicació es correspon amb la ciutat de Mataró 

 
Podran sol·licitar i ser beneficiaris d’un ajut complementari de fins al 30% de 
l'aportació individual que els correspongui fer per l'actuació corresponent (amb un 
topall de 2.000€), els propietaris de les comunitats sol·licitants que compleixin els 
requisits següents:  
 

 Ser propietari d’un habitatge en la comunitat que sol·licita la subvenció i que 
aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent. 

 La unitat familiar de la persona sol·licitant no podrà superar els ingressos 
equivalents a 1,2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) 
vigent en el moment de tancament de la convocatòria. Aquest límit s’incrementarà 
en un 30% per cada membre addicional de la unitat fins a un màxim de 6 
membres. Mentre no s’aprovi un nou IRSC els límits d’ingressos per accedir a 
l’ajut complementari seran els següents:  
 

Membres de l'unitat familiar  Renda anual  

 1     9.561,28 €  

 2     12.429,66 €  

 3     15.298,04 €  

 4     18.166,42 €  

 5     21.034,81 €  

 6 o més   23.903,19 €  

 

 No disposar de cap altre habitatge a la ciutat Mataró, envers als quals es disposi 
de dret de propietat, possessió o usdefruit; llevat de situacions acreditades de 
separacions matrimonials o divorci, o altres circumstàncies anàlogues, en què 
s’hagi assignat judicialment el dret d’ús i gaudi de l’habitatge familiar a l’altre 
cònjuge o parella.  

 Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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Aquestes condicions s'han de complir en el moment de la concessió de la subvenció. 
 
Per establir la quantia de l'aportació individual caldrà que el sol·licitant d'aquesta 
subvenció aporti un certificat emès pel secretari de la Comunitat de Propietaris, 
segons el model facilitat, en què consti la quantia de l'aportació individual del 
sol·licitant a la comunitat de propietaris per al pagament de les obres, i el coeficient 
que s'aplicarà al sol·licitant en la repercussió de la subvenció que es concedeixi a la 
comunitat. 
 
La seva aprovació està condicionada a l’aprovació de la subvenció a la comunitat de 
propietaris. Per altra banda, el seu arxiu, desistiment o denegació no afecta a la resta 
de sol·licituds de la comunitat.   

 
Aquest ajut complementari es tramitarà conjuntament a la sol·licitud de subvenció de 
la comunitat i es valorarà amb la mateixa puntuació que l’ obtinguda per la comunitat 
segons el punt 13. En el cas d’insuficiència de crèdit per a atendre el conjunt de 
sol·licituds d’una mateixa comunitat en base a la seva puntuació, s’atendrà primer la 
sol·licitud de la comunitat i després  les sol·licituds individuals d’aquella mateixa 
comunitat ordenades segons registre d’entrada.      

 
L’ajut s'ingressarà al mateix compte bancari de la comunitat mitjançant endós, llevat 
de petició expressa en sentit contrari per part de la Comunitat de Propietaris.  

 
Aquest ajut complementari es podrà sol·licitar dins del termini de sol·licitud fixat per la 
convocatòria.  

 
Es considera unitat familiar, un grup de convivència –segons el padró municipal- per 
vincle de matrimoni o una relació estable anàloga, o de parentiu de consanguinitat, 
adopció o afinitat fins al segon grau. La unitat familiar haurà de considerar-se com a 
unitat econòmica pel que respecta als ingressos.  
 
Per determinar el límit d'ingressos màxim per poder obtenir la subvenció, no es 
tindran en compte els ajuts rebuts per la persona sol·licitant o per qualsevol membre 
integrant de la unitat de convivència, en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació 
de dependència. En el còmput per a la determinació del límit d'ingressos màxim 
s'inclouen els imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació que pugui 
percebre la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència. 
 
Els ingressos que es tenen en compte per a l'obtenció de la subvenció són els definits 
als articles 7.2.b), paràgraf segon, i 11.1) del Reial decret 106/2018, de 9 de març, 
que disposa que, per determinar la quantia dels ingressos, es partirà de les quanties 
de la base imposable general i de l'estalvi, regulades als articles 48 i 49, 
respectivament, de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost de la renda de les 
persones físiques, corresponent a la declaració o les declaracions presentades per la 
persona sol·licitant o per cadascun dels membres de la unitat familiar, relativa a l'últim 
període impositiu, amb termini de presentació vençut, en el moment de tancament de 
la convocatòria. 
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Les persones que no estan obligades a presentar la declaració de l'IRPF ho han 
d'acreditar amb la documentació establerta en el punt 11.7e que, en qualsevol cas, 
ha d'incorporar la declaració responsable dels ingressos anuals. 
 
Si en una unitat familiar hi ha una o més persones amb alguna diversitat funcional 
acreditada, igual o superior al 33% declarada pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, s’incrementarà en 1 el nombre de membres de la unitat familiar a 
efectes d’establir el límit d’ingressos.  
 
 
Setè. Dotació pressupostària 
 
La dotació màxima que l’Ajuntament hi destinarà és de 600.000 euros  amb una 
dotació inicial de:  
 

 actuacions en els barris de Cerdanyola Nord i Cerdanyola Sud: 200.000 euros  

 actuacions en els barris de Rocafonda i El Palau/Escorxador: 200.000 euros 

 actuacions en altres barris de la ciutat: 200.000 euros 
 
 
 
Vuitè.  Presentació de sol·licituds.  
 
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 30 de setembre 
de 2019. 
 
La sol·licitud s’ha de formalitzar en imprès d’instància normalitzat, degudament 
signada per la persona sol·licitant, acompanyada de la documentació necessària 
requerida en les presents bases de la convocatòria. El model de sol·licitud es pot 
descarregar a través de la pàgina web municipal a l’adreça 
https://serveisweb.mataro.cat 
 
La sol·licitud i la documentació requerida s’han de presentar, preferentment, per via 
telemàtica utilitzant l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, 
https://seu.mataro.cat/ o, presencialment, o les Oficines Atenció al Ciutadà. 
 
Novè. Règim de concessió i procediment 
 
El règim general de concessió de les subvencions per a les actuacions que 
compleixin els requisits establerts, és el de concurrència competitiva, i es resolen 
comparant les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria, 
aplicant els criteris de valoració establerts en les presents bases, per poder establir 
un ordre de prelació. 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases està 
sotmès als principis generals establerts a l’art. 8 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, 
general de subvencions, les Bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per l’Ajuntament de Mataró, i de conformitat amb el que preveu aquestes bases de 
convocatòria. 

https://serveisweb.mataro.cat/
https://seu.mataro.cat/
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L’òrgan instructor és el cap del Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró. 
 
L’Ajuntament podrà encarregar la gestió de la convocatòria o elements d’aquesta a 
altres ens instrumentals del mateix, en especial, a l’Oficina Local d’Habitatge de 
Mataró.  
 

L’òrgan instructor comprovarà que les sol·licituds reuneixin els requisits exigits en la 
convocatòria, que s'aporta la documentació referida en el punt anterior i verificaran el 
compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de persona 
beneficiària de la subvenció. 

 
Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits es requerirà a la persona interessada 
perquè, en un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació, 
esmeni els requisits esmenables o presenti els documents detallats en aquestes 
bases, amb indicació de que si no ho fa, se la tindrà per desistida en la seva 
sol·licitud, amb l’arxiu de la sol·licitud prèvia resolució. 
 
La proposta de resolució del procediment serà elaborada d’acord amb l’informe emès 
per una comissió tècnica qualificadora única, un cop estudiades i valorades les 
sol·licituds presentades, d’acord amb els barems de valoració indicats. 
A efectes de còmput de tots els terminis establerts al procediment, el mes d’agost 
serà inhàbil. S’exclouen d’aquest còmput els terminis per presentar al·legacions i 
interposar recursos. 
 
Desè. Resolució i Pagament. 
 
L’òrgan resolutori serà el que s’estableixi en les Bases d’execució del pressupost per 
a l’any 2019, d’acord amb la normativa aplicable del Règim local.  

 
El termini per a dictar la resolució i notificar-la és de tres mesos a comptar de 
l’endemà de la  data de finalització de la convocatòria.  
 
La manca de resolució dins d’aquest termini produirà, de forma general, efectes 
desestimatoris de la sol·licitud. 

 
Les subvencions es consideraran acceptades si en el termini de 10 dies hàbils 
següents a la notificació fefaent a la persona beneficiària, aquesta no s’ha manifestat 
fefaentment en sentit contrari.  
 
El pagament de l’import de la subvenció concedida, en funció de la disponibilitat de la 
dotació pressupostària de cada convocatòria, es tramita després de la justificació de 
les actuacions subvencionables. 
 
Es podrà fer un pagament a compte de fins a un 50% de l’import de la subvenció 
concedida, sempre que la persona beneficiària ho sol·liciti, de forma motivada, i 
presenti el comunicat d’inici d’obres segons els model normalitzat, i la llicència 
municipal d’obres, i una o més factures i rebuts originals de les obres realitzades per 
l’import equivalent a la bestreta sol·licitada. 
 



 235 

El pagament de la resta de l’import de la subvenció concedida es tramita després de 
la justificació de les obres.“ 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

 

 

CIM  DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
  

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 

10 APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

ESPECIAL D’EQUIPAMENTS MATARÓ–NORD PER L’AMPLIACIÓ DEL CAP 

ROCAFONDA I TRASLLAT DE PISTES DE PETANCA. 

 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, 
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent: 
 

 

“El servei tècnic municipal, ha redactat la Modificació puntual del Pla especial 

d’Equipaments Mataró–Nord per l’ampliació del CAP Rocafonda i trasllat de pistes de 

petanca, arran de les necessitats plantejades pel Servei Català de la Salut de donar 

una atenció sanitària adequada al centre d’atenció primària de Rocafonda, 

necessitada de nous serveis i professionals. 

 

Tot i que l’edifici del CAP de Rocafonda data de l’any 2001, en els darrers temps els 

ciutadans han augmentat la freqüència en la utilització dels serveis sanitaris i per tant, 

la pressió assistencial és més elevada. Així mateix, el desplegament de nous 

programes a nivell comunitari i la necessitat de nous professionals, fan necessari 

disposar de noves sales i consultes. Per aquests motius i en atenció a la població 

estimada per a l’any 2030, cal un sostre edificable total de 1.500 m2 aproximats, que 

suposa una ampliació de 543 m2 de sostre edificable, amb una superfície de sòl de 

800 m2. 

 

El planejament vigent en aquest àmbit és el PGOM (Pla General d’Ordenació de 

Mataró), juntament amb el Pla Especial d’Equipaments Mataró-Nord (PE-24), aprovat 

definitivament el 26 de maig de 1999, i l’Estudi de Detall específic que es va aprovar 

previ a la construcció del CAP actual.  
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Per la distribució de l’edifici actual i la relació amb l’entorn existent, tant des de 

l’Ajuntament com des de CatSalut es considera necessari i adequat que la localització 

de l’ampliació es faci per la part posterior, entre l’edifici existent i el camp de futbol, on 

actualment es troben les instal·lacions del Club de Petanca de Roca Palmera de 

Mataró.  

 

Per tant, l’ampliació del CAP Rocafonda porta implícit el trasllat i creació de noves 

pistes de petanca, per fer-ho possible s’ha buscat un emplaçament adequat. La 

Direcció de Serveis d’Espais Públics i Equipaments Municipals ha elaborat 

l’Avantprojecte per al Trasllat del Club de Petanca Roca Palmera,i les situa en l’àmbit 

de la fitxa 26 del PE-24. 

D’altra banda el Cap de Rocafonda que ara es necessari ampliar es troba situat en un 

àmbit projectual d’ordenació conjunta segons les previsions del planejament vigent 

d’acord al Pla Especial d’Equipaments Nord de l’any 1999. 

 

Atesa la dificultat que ha comportat el desenvolupament dels àmbits projectuals 

previstos pel PE d’Equipaments Nord (han transcorregut ja 20 anys) i atès que en ells 

s’implanten equipaments existents, amb aquesta modificació es preveu que es pugui 

intervenir de manera aïllada en aquells equipaments que sigui necessari per atendre 

les seves necessitats funcionals com es el cas de l’ampliació del Cap de Rocafonda.  

Aquesta intervenció puntual aïllada que es vol permetre en els equipaments existents 

també haurà de justificar que no afectarà i es podrà integrar en el futur 

desenvolupament dels àmbits projectuals previstos  

 

Concretament en el cas de l’àmbit projectual de Rocafonda aquest s’està treballant, 

per la seva situació en el territori, en el marc general dels estudis que s’estan duent a 

terme per la futura implantació i desenvolupament de l’anella verda. Aquests estudis 

es desenvoluparan a un termini molt més llarg que el que ara es fa necessari per 

l’ampliació del CAP fet que motiva la tramitació d’aquesta modificació puntual del Pla 

Especial. 

 

Els objectius de la present modificació puntual del Pla Especial d’Equipaments Nord 

són: 

 

 Permetre la intervenció en els equipaments existents dins dels àmbits projectuals 

quan sigui necessari per atendre les seves necessitats funcionals amb la 

modificació puntual dels articles 4 i 8 de la normativa. 

 Definir les condicions d’ordenació i ús per poder desenvolupar l’ampliació de 

l’actual CAP de Rocafonda i el trasllat de les pistes de petanca existents que 

queden afectades per l’ampliació el que implica la modificació de les fitxes actuals 

24 ( CAP Rocafonda)  i 26 (Pistes de Petanca) que passen a ser executives i 

l’ajust de límits de la fitxa 25 ( Zona esportiva Rocafonda) 

 Deixar sense efectes l’Estudi de Detall de l’equipament sanitari, donat que 

s’establiran  noves condicions d’ordenació que el substituiran.  
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La proposta de la modificació afecta a la fitxa de l’Àmbit projectual de Rocafonda;la 

fitxa 24 on es vol ampliar el CAP; la fitxa 26 on es vol implantar les petanques 

afectades que es traslladen, i la fitxa 25, entre aquestes dos, per definir correctament 

els límits relacionats amb els usos i als articles 4 i 8  de la Normativa. 

 

Vist l’informe jurídic i els articles 67 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, a la Junta de Govern Local, en virtut de 

les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, 

l’adopció, si s’escau, dels següents  ACORDS 

 

Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla especial d’Equipaments 

Mataró–Nord per l’ampliació del CAP Rocafonda i trasllat de pistes de petanca. 

 

Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en 

el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya,al 

tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal. 

 

Tercer.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectat per raó de la seva 

competència sectorial.   

Quart.- Deixar sense efectes l’Estudi de detall del CAP Rocafonda (Mataró 3) aprovat 

definitivament per l’Ajuntament Ple de 7 de setembre de 2001, que va promoure el 

Servei Català de la Salut, donat que s’establiran  noves condicions d’ordenació que el 

substituiran.  

 

Cinquè.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes 

escaients”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

 

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 
 
  

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans 
 
11 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER M.C.R.M. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent 

 

Supòsit de fet 

 

I. Per Decret 1638/2019, de data 12 de març de 2019, es va contractar 

interinament per substitució al 33,33% de la jornada establerta a la senyora 

M.C.R.M., com a educadora de primer cicle d’educació infantil, amb efectes de 

13 de febrer de 2019 per substituir la senyora S.C.G. mentre es trobés en 

situació de prestació per risc durant l’embaràs, permís de maternitat i 

possibles posteriors permisos. 

 

Segons assenyala la cap de la Secció d’Educació Infantil, l’horari de la Sra. 

M.C.R.M. a l’escola bressol Els Garrofers és de dilluns a divendres, de 14:50 a 

17:30 hores, amb dues hores no lectives setmanals a realitzar segons 

disposició de l’escola. 

 

II. La Sra. M.C.R.M. ha presentat sol·licitud de compatibilitat de segona activitat 

(registre d’entrada 08121300082019007489) en què demana compatibilitzar 

les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada 

secundària per compte aliena a l’entitat Fundació Catalana de l’Esplai, com a 

monitora de menjador de la mateixa escola bressol Els Garrofers. La relació 

laboral és mitjançant un contracte temporal, a temps parcial, realitzant 2,75 

hores diàries, de dilluns a divendres, en horari de 12:00 a 14:45 hores.  

 

 

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 
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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, 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 serà incompatible con el ejercicio de 

cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o 

menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su 

imparcialidad o independencia.” 

 

 Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès 

en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de 

les corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la 

naturalesa jurídica de la relació de treball. I en igual sentit ho recull la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que a la seva exposició de 

motius reflecteix, entre d’altres principis inspiradors d’aquesta:  

 

- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques 

a un sol lloc de treball;  

- 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, 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 de l’interessat. 

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. 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 30 de 

juliol, 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 
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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 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; 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, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la 

suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot 

superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada 

en un 50%.  

El 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.  
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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 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. Romero s’adequaria a la normativa.  

10. L’article 343 del Decret abans referit manifesta 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 d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat 

conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la 

incompatibilitat en que s’hagi incorregut. 

12. L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990 estableixen que correspon al Ple 

de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de 

compatibilitat o incompatibilitat. Per acord del Ple Municipal en sessió 

ordinària celebrada el 7 d’abril de 2016, s’ha delegat a la Junta de Govern la 

competència sobre declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat 

pública o privada del personal de la Corporació. 

 Vist l’informe jurídic corresponent. 

 

Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 

Govern PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

 

Primer.-  Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora M.C.R.M. entre 

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

secundària, per compte aliena, a l’entitat Fundació Catalana de 

l‘Esplai, fent de monitora de menjador, en els termes, paràmetres i 

advertiments referits en la part expositiva de la present resolució. 

 

 

Segon.-    Informar a la persona interessada que:  

 

- El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i 

l’horari de l’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 

l’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. (4). 

 

 

 

 

 

12 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER E.S.B. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“Supòsit de fet 

 

1.  Per Decret 3018/2017, de 4 d’abril, la senyora E.S.B. va ser nomenada 

interinament per vacant, com a Tècnica Superior, des del dia 13 de març de 

2017 i fins que s’ocupés la plaça per funcionari de carrera, adscrita a un lloc de 

tècnica de comunicació, al Servei de Comunicació de l’Ajuntament de Mataró. 

 

2.  La Sra. E.S.B. ha presentat per registre d’entrada núm. 

08121300082019018360, d’11 d’abril de 2019, escrit de sol·licitud de 

reconeixement de compatibilitat en el què demana compatibilitzar les funcions 

que exerceix en aquesta Corporació amb una segona activitat privada, com a 

professional per compte propi, per fer diferents col·laboracions en mitjans i 

agències de comunicació privats, amb el compromís que les mateixes no tindran 

res a veure amb l’activitat municipal de l’Ajuntament de Mataró. 

  

 

Fonaments de dret 
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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. 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. 
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5. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès 

en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les 

de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 

d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi 

intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals 

prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del 

lloc públic.  

 

6. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el 

personal a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva 

condició pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o 

professional. 

Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

7. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és 

possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les 

de caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional 

hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de 

l'entitat local en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es 

relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit 

el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència 

d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat 

local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter 

professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o 

de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos 

darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

 

8. En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un 

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

autorització expressa prèvia.  

 

9. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme 

al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la 

incompatibilitat en que s’hagi incorregut. En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 

214/1990, tipifica com a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de 

les normes sobre incompatibilitats. 

 

10. L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990 estableixen que correspon al Ple de 

la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o 

incompatibilitat. Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 7 

d’abril de 2016, s’ha delegat a la Junta de Govern la competència sobre 
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declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del 

personal de la Corporació. 

   

Vist l’informe jurídic corresponent. 

 

Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 

Govern PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

 

Primer.-  Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora E.S.B. entre 

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

secundària, com a professional per compte pròpia en els termes, 

paràmetres i advertiments referits en la part expositiva de la present 

resolució. 

 

Segon.-    Informar a la persona interessada que:  

 

- El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i 

l’horari de l’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 

l’interessada haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró. 

 

- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada 

sobre el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària 

de caràcter molt greu. 

 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de tres de la tarda, el senyor 

President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta. 
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 L’Alcade,     El Secretari General 
 
 
 David Bote Paz    Manuel Monfort Pastor 


