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ACTA NÚM. 6 /2019- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 25  DE MARÇ  DE  2019. 

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

A la ciutat de Mataró, el vint-i-cinc de març 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 
Núria Moreno Romero 1ra.  Tinent d’Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera 2n.    Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres  3r.    Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos 4rt.   Tinent d’Alcalde 

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

Excusen la seva assistència 

Elizabet Ruíz Moreno   5è.    Tinent d’Alcalde 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

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

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l’11 de 
març de 2019. 

2 DESPATX OFICIAL 

Data de publicació: 22 de novembre de 2019
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 CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 

 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 

 -Servei de Gestió Econòmica 
 
3  Aprovar l’adquisició directa de l’immoble amb referència cadastral número 

XXX en el marc del Decret llei 1/2015 de 24 de març . 
 
4 Aprovar l’adquisició directa de l’immoble amb referència cadastral número 

XXX en el marc del Decret llei 1/2015 de 24 de març. 
 
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada, del servei postal ordinari per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de 
Mataró SA, Pumsa i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per un 
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 175.453,35 
euros, IVA no inclòs, per l’ any de durada inicial del contracte. (Exp. 
9109/2019). 

 
6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres 
de renovació de l'actual paviment esportiu de la pista de l'estadi municipal 
d'atletisme, canvi de la gespa artificial de la pista d'escalfament i instal·lació de 
barrera de protecció a la mitja lluna sud, per un import fixat com a màxim per a 
l’adjudicació del contracte  de fins a 497.019,09 IVA no inclòs, per de durada 
del contracte. (Exp. 10653/2019) 

 
7 Aprovació i adjudicació de la contractació de l’assegurança de responsabilitat 

civil i patrimonial de l’Ajuntament de Mataró. (exp. 2019/3264). 
 
8 Inici de l’expedient de contractació dels serveis d’assistència tècnica dels 

espais  escènics per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a  126.850,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de 
durada inicial del contracte. (Exp.  2019/2325). 

 
9 Adjudicació del subministrament d’uniformat per a la policía Local (Exp. 

2019/454) 
 
 

SECRETARIA GENERAL 
 
10 Donar compliment de la sentència número 52/2019 de 25 de febrer, dictada 

pel jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm.  162/2018 interposat per M.L.S.B. 

. 
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11 Donar compliment de la sentencia número 50/2019 de 25 de febrer, dictada 
pel jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm.  232/2018. 

 
 
 DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
12 Proposta aprovació Mar en valor. 
  
 
  
 CIM  DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
 -Servei d’Espais Públics- 
 
13 Aprovació inicial del Projecte del clavegueram dels carrers Calella i Lloret de 

Mar,  per un import de 351.739,14 euros (IVA inclòs 
 
 
  
 PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública. 
 
 
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 
 
Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai 

Públic 
 
14 Revocar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 24 d’abril de 2017 

(expedient SJAVP-2016/00796-GP), pel qual s’imposava al J.V.N, diverses 
sancions per la comissió d’infraccions, en materia de gossos considerats 
potencialment perillosos (Expedient 2019/000007443). 

 
 15 Estimar les al·legacions presentades al decret d’inici per N.C.A i declarar la 

finalització del procediment sancionador en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos (Expedient 206/18). 

 
 
  -Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos 

Humans 
 
16 Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici 

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

 
18 Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici 

concurrent del lloc de treball principal presentada per J.M.R.S. 
 

 

 

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  11 de març de 

2019. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

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  APROVAR L’ADQUISICIÓ DIRECTA DE L’IMMOBLE AMB REFERENCIA 

CADASTRAL NÚMERO XXX EN EL MARC DEL DECRET LLEI 1/2015 DE 24 DE 

MARÇ . 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
 
“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix 
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la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la 

Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis 

de demanda forta i acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits 

pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjanant 

compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.  

 

Aquesta norma preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui 

exercir en benefici del municipi on es troba situat l’habitatge. En aquest sentit, els 

tècnics municipals, en ús dels mitjans telemàtics que l’Agència Catalana de 

l’Habitatge posa a disposició dels ens locals, han tingut accés a diferents habitatges 

objecte de potencial transmissió.    

 

L’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar solució a les 

demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la crisi. I davant 

de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a seguir és 

precisament la d’adquirir nous habitatges per incorporar-los al parc d’habitatges propi 

amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat s’ha dotat al 

pressupost municipal d’una partida específica.   

Així doncs, l’instrument jurídic del dret de tanteig sobre aquesta tipologia d’habitatges, 

que ha nascut amb l’aprovació del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 

extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 

d‘execució hipotecària, facilitarà la consecució d’aquestes polítiques municipals.  

 

Un cop visitat i valorades les intervencions a realitzar, juntament amb el preu de 

transmissió acordat, s’ha estimat que l’habitatge que es descriu a continuació és 

especialment idoni per la satisfacció dels interessos municipals  

 

Es tracta de l’habitatge que respon a les següents dades: 

 

Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, finca 

núm. XXX,  inscrita al volum 3510, llibre 280 de Mataró, foli 22. 

 

Referència cadastral: XXX 

 

Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les 

característiques de l’habitatge, informe de valoració del preu de l’immoble (que es 

situa per sota del mercat de mercat), informe jurídic i dades registrals i cadastrals 

identificatives de l’immoble.  

 

Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 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; 

articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 

extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 

d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de 
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desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de 

maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya,  relatiu als drets reals; i la 

disposició addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic. 

 

Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 8832/2017, 

de 6 d’octubre, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau, 

dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de 

tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, mitjançant 

resolució de 06/02/2019, de l’habitatge situat a Mataró, que respon a les dades 

consignades al punt segon del present Acord.  

 

SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens, 

arrendataris i ocupants, per un import de CINQUANTA CINC MIL EUROS (55.000,00 

€), l’habitatge situat a Mataró, titularitat de l’entitat IM PASTOR 4 FONDO DE 

TITULIZACION DE ACTIVOS, amb CIF V84731181, que respon a les següents 

dades registrals i cadastrals: 

 

Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, finca 

núm. XXX,  inscrita al volum XXX, llibre 280 de Mataró, foli 21. 

Referència cadastral: XXX 

 

TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm. 

12019000018567 per un import de 55.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 820400/15222K/68200 amb la denominació “Adquisició i reforma 

d’edificis i construccions de caràcter patrimonial” del projecte 1522219001 (Inversions 

Pla d’habitatge) del pressupost municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.   

 

QUART.- De conformitat amb el què disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de 

1944, sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que hagi de 

formalitzar l’escriptura pública d’adquisició.  

 

CINQUÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la 

finca a favor de l’Ajuntament de Mataró. 

 

SISÈ.- Incloure a l’Inventari Municipal de Béns el moviment patrimonial que es derivi 

de l’adopció dels presents acords.  

 

SETÈ.- Facultar indistintament al regidor delegat de Serveis Centrals i a l’Il·lm. Sr. 

Alcalde de l’Ajuntament de Mataró per a què, qualsevol d’ells a títol individual, 

formalitzi els documents públics i/o privats que siguin necessaris per al 

perfeccionament d’aquests acords.  
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VUITÈ.- Notificar aquests acords a IM PASTOR 4 FONDO DE TITULIZACION DE 

ACTIVOS, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, al Servei d’Ingressos i a la Secció 

d’Habitatge”.  

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

4 APROVAR L’ADQUISICIÓ DIRECTA DE L’IMMOBLE AMB REFERENCIA 

CADASTRAL NÚMERO XXX EN EL MARC DEL DECRET LLEI 1/2015 DE 24 DE 

MARÇ. 

 

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

“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix 

la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la 

Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis 

de demanda forta i acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits 

pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjanant 

compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.  

 

Aquesta norma preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui 

exercir en benefici del municipi on es troba situat l’habitatge. En aquest sentit, els 

tècnics municipals, en ús dels mitjans telemàtics que l’Agència Catalana de 

l’Habitatge posa a disposició dels ens locals, han tingut accés a diferents habitatges 

objecte de potencial transmissió. 

 

L’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar solució a les 

demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la crisi. I davant 

de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a seguir és 

precisament la d’adquirir nous habitatges per incorporar-los al parc d’habitatges propi 

amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat s’ha dotat al 

pressupost municipal d’una partida específica.   

 

Així doncs, l’instrument jurídic del dret de tanteig sobre aquesta tipologia d’habitatges, 

que ha nascut amb l’aprovació del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 

extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 
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d‘execució hipotecària, facilitarà la consecució d’aquestes polítiques municipals.  

 

Un cop visitat i valorades les intervencions a realitzar, juntament amb el preu de 

transmissió acordat, s’ha estimat que l’habitatge que es descriu a continuació és 

especialment idoni per la satisfacció dels interessos municipals  

 

Es tracta de l’habitatge que respon a les següents dades: 

 

Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, finca 

núm. XXX,  inscrita al volum 3796, llibre 397 de Mataró, foli 76, inscripció 7a. 

 

Referència cadastral: XXX 

 

Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les 

característiques de l’habitatge, informe de valoració del preu de l’immoble (que es 

situa per sota del preu de mercat), informe jurídic i dades registrals i cadastrals 

identificatives de l’immoble.  

 

Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 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; 

articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 

extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 

d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de 

desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de 

maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya,  relatiu als drets reals; i la 

disposició addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic.  

 

Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 8832/2017, 

de 6 d’octubre, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau, 

dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de 

tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant 

resolució de 14/12/2018, de l’habitatge situat a Mataró, que respon a les dades 

consignades al punt segon del present Acord.  

 

SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens, 

arrendataris i ocupants, per un import de CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00 €), 

l’habitatge situat a Mataró, titularitat de l’entitat IM PASTOR 3 FONDO DE 

TITULIZACION HIPOTECARIA, amb CIF V84370519, que respon a les següents 

dades registrals i cadastrals: 
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Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, finca 

núm. XXX,  inscrita al volum XXX, llibre 397 de Mataró, foli 76, inscripció 7a. 

 

Referència cadastral: XXX 

 

TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm. 

12019000017164 per un import de 50.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 820400/15222C/68200 amb la denominació “Adquisició i reforma 

d’edificis i construccions de caràcter patrimonial” del projecte 1522219001 (Inversions 

Pla d’habitatge) del pressupost municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.   

 

QUART.- De conformitat amb el què disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de 

1944, sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que hagi de 

formalitzar l’escriptura pública d’adquisició.  

 

CINQUÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la 

finca a favor de l’Ajuntament de Mataró. 

 

SISÈ.- Incloure a l’Inventari Municipal de Béns el moviment patrimonial que es derivi 

de l’adopció dels presents acords.  

 

SETÈ.- Facultar indistintament al regidor delegat de Serveis Centrals i a l’Il·lm. Sr. 

Alcalde de l’Ajuntament de Mataró per a què, qualsevol d’ells a títol individual, 

formalitzi els documents públics i/o privats que siguin necessaris per al 

perfeccionament d’aquests acords.  

 

VUITÈ.- Notificar aquests acords a IM PASTOR 3 FONDO DE TITULIZACION 

HIPOTECARIA, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, al Servei d’Ingressos i a la 

Secció d’Habitatge”.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 
 

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

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL 

SERVEI POSTAL ORDINARI PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AIGÜES DE 

MATARÓ SA, PUMSA I LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
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PER UN IMPORT FIXAT COM A  MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE DE FINS A 175.453,35 EUROS, IVA NO INCLÒS, PER L’ ANY DE 

DURADA INICIAL DEL CONTRACTE. (EXP. 9109/2019). 

 

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

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“Per informe  del cap  u.a. del  Servei de Compres i Contractacions sol·licita la 
tramitació de la contractació del servei postal ordinari per l’ Ajuntament de Mataró, 
Aigües de Mataró SA, Pumsa i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme  per un 
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a  175.453,35 euros, 
IVA no inclòs, per l’ any de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga per un any i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor 
estimat del contracte és de 385.997,37 euros. 
 
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 l’existència de crèdit  per fer front a les 
despeses derivades de la present contractació a la partida 310400/920610/22201 
del pressupost municipal per l’exercici 2019, i la previsió d’ existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost que s’ aprovi per l’exercici 2020.  

 
3. Atès el que disposen els arts. 17, 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. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, 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 postal ordinari  per l’Ajuntament de Mataró, 
Aigües de Mataró SA, PUMSA i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per un 
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a  175.453,35  
euros, IVA no inclòs, per a l’any  de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga per un any addicional i les possibles modificacions contemplades en el 
plec, el valor estimat del contracte és de 385.997,37 euros. 
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SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 
ordinària i procediment obert no 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 15 dies naturals, comptats a partir 
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant, per a la 
presentació de proposicions. 
 
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 212.298,55 euros, IVA inclòs,  desglossat de 
la manera següent: 
 
Ajuntament de Mataró: 44.185,35 € (A núm. 15192  per import de 33.139 € i AFUT 
núm. 15999 per import de 11.046,35 €) 
Aigües de Mataró, SA: 164.946,32 € 
Pumsa: 1.705,46 € 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme: 1.461,42 € 
 
CINQUÈ.  D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes 
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent 
partida dels 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. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE 

L'ACTUAL PAVIMENT ESPORTIU DE LA PISTA DE L'ESTADI MUNICIPAL 

D'ATLETISME, CANVI DE LA GESPA ARTIFICIAL DE LA PISTA 

D'ESCALFAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BARRERA DE PROTECCIÓ A LA MITJA 

LLUNA SUD, PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ 

DEL CONTRACTE DE FINS A 497.019,09 IVA NO INCLÒS, PER DE DURADA DEL 

CONTRACTE. (EXP. 10653/2019) 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
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“1. Per informe de data 05/03/2019, la cap del Servei d’Equipaments Municipals 
sol·licita la tramitació de la contractació de les obres de construcció contractació de 
les obres de renovació del paviment esportiu de la pista de l’estadi municipal 
d’atletisme, canvi de la gespa artificial de la pista d’escalfament i instal·lació de 
barrera de protecció a la mitja lluna sud, per un import fixat com a màxim per a 
l’adjudicació del contracte de fins a 497.019,09 euros, IVA no inclòs, per la durada del 
contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor estimat del 
contracte és de 596.422,91 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 respecte de l’existència de crèdit adequat i 
suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la 
partida 710201/34211H/63200 del pressupost municipal aprovat per a la present 
anualitat 2019. 

 

  
3. Atès el que disposen els arts. 13, 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. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, 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 de contractació de les obres de construcció contractació 
de les obres de renovació del paviment esportiu de la pista de l’estadi municipal 
d’atletisme, canvi de la gespa artificial de la pista d’escalfament i instal·lació de 
barrera de protecció a la mitja lluna sud, per un import fixat com a màxim per a 
l’adjudicació del contracte de fins a 497.019,09 euros, IVA no inclòs, per la durada del 
contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor estimat del 
contracte és de 596.422,91 euros. 
 
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regirà la contractació de l’obra esmentada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 
ordinària i procediment obert simplificat. 
 
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 20 dies naturals, comptats a partir 
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de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant, per a la 
presentació de proposicions. 
 
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 601.393,10€, a càrrec de la partida 
710201/34211H/63200 del pressupost municipal (document comptable A núm. 
17246)”. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

7 APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE 

L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I  PATRIMONIAL DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. (EXP. 2019/3264). 

 

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

“Relació de fets 
 
1. Per acord de Ple de data 5 de març de 2015 es va aprovar l’adhesió de 
l’Ajuntament  al sistema d’adquisició centralitzada destinat als ens locals que realitza 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) juntament amb el Consorci Català pel 
desenvolupament Local (CCDL). 
 
2. El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte, de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la 
Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015, va aprovar, en sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 30 de novembre de 2015, adjudicar el lot 5 de 
responsabilitat patrimonial de l’Acord marc dels serveis d’assegurances amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.04), a l’entitat Zurich 
Insurance PLC. 
 
3. Per informe de data 08/03/2019, el secretari general de l’Ajuntament exposa que 
efectuada la corresponent consulta, Zurich ha presentat un pressupost de 
175.147,50€, corresponent a 165.000€ de prima neta, més un 6% de l’impost de 
primes d’assegurances i 0.15% de taxa al Consorci de Compensació d’assegurances, 
en total 6.15% sobre la prima neta. 
 
4. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la 
present contractació a la partida 310400/920610/22400 del pressupost municipal 
aprovat per a la present anualitat 2019. 
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Fonaments de dret 
 

1. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la 
contractació, d’acord amb el previst als articles 116 de la LCSP. 
 
2. De conformitat amb el que disposa l’article 221.4a) de LCSP, la forma de 
contractació serà el procediment negociat sense publicitat d’adjudicació directa, atès 
que aquest contracte es basa en el lot 5 de responsabilitat patrimonial de l’Acord 
marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
de l’ACM (Expedient 2015.04). 
 
3. La DA 3a, apartat 10è de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (LCSP), en relació al seus articles 218 i següents, preveuen de forma 
expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin crear centrals de 
contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en aquest cas, en 
relació a un Acord marc. 
 
3. La clàusula 36 del plec de clàusules administratives particulars que regeix l’Acord 
marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
aprovat per l’ACM-CCDL, regula el procediment d’adjudicació dels encàrrecs de 
provisió basats en aquest Acord Marc.  
 
12. D’acord amb l’article 18è.3.A.1) de les Bases d’Execució del pressupost 2018, és 
òrgan competent per autoritzar la despesa, la Junta de Govern Local, atès que el 
valor estimat d’aquest subministrament supera els 60.000€. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret Decret d'Alcaldia núm. 8832/2017, de 6 
d’octubre, de delegació de competències, que subscriu regidor delegat de Serveis 
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER. Adjudicar la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil i 
patrimonial de l’Ajuntament de Mataró, com a contracte basat en  l’Acord marc dels 
serveis d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovat per 
l’ACM-CCDL, a l’entitat Zurich Insurance PLC, per un import total de 175.147,50€, 
corresponent a 165.000€ de prima neta, més un 6% de l’impost de primes 
d’assegurances i 0.15% de taxa al Consorci de Compensació d’assegurances, en 
total 6.15% sobre la prima neta, per un any de durada. 
 
El contracte s’haurà d’executar d’acord amb el pressupost presentat, i les condicions 
contingudes en l’acord marc esmentat. 
 
SEGON. D’acord amb el que disposa la clàusula 21 de l’Acord marc dels serveis 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, no es procedent 
requerir el dipòsit de garantia, atès que la dipositada en el seu dia en l’acord marc 
respon també dels incompliments en les contractacions derivades. 
 
TERCER. Autoritzar l’import de 175.147,50 €, a favor de l’entitat Zurich Insurance 
PLC a càrrec de la partida 310400/920610/22400 del pressupost municipal aprovat 
per a la present anualitat 2019 (document comptable AD núm. 16858). 
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CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària, i publicar-lo 
al Perfil de contractant”. 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

8 INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 

D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS ESPAIS ESCÈNICS PER UN IMPORT FIXAT 

COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 126.850,00 

EUROS, IVA NO INCLÒS, PELS DOS ANYS DE DURADA INICIAL DEL 

CONTRACTE. (EXP. 2019/2325). 

 

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

“1. Mitjançant informe de data 26/02/2019, la directora de Cultura sol·licita la 
contractació dels serveis d’assistència tècnica dels espais escènics, per un import 
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 126.850,00 euros, IVA no 
inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec de clàusules 
administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 279.070,00 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 respecte a l’existència de crèdit adequat i suficient 
per fer front a les despeses derivades de la present contractació les partides 
830000/333310/22712 i 830000/338120/22712 del pressupost municipal aprovat 
per a la present anualitat, i la previsió de la seva existència en els pressupostos 
que s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021.  

 
3. Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
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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, 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 de contractació dels serveis d’assistència tècnica dels 
espais escènics, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 
fins a 126.850,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec de clàusules 
administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 279.070,00 euros. 
 
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regirà la contractació del servei expressat 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. Atendre la despesa total de 153.488,50 €, IVA inclòs a càrrec de les partides 
830000/333310/22712 i 830000/338120/22712, d’acord amb els següents imports i 
anualitats: 

 
- Exercici 2019: 50.729,25€ ( Relació. A núm. 1). 
- Exercicis 2020-2021: 102.759,25€ (Relació A_FUT núm. 2). 

 
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes 
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents 
partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021, a fi 
de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 
esmentades anualitats”. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

9 ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UNIFORMAT PER A LA 

POLICÍA LOCAL (EXP. 2019/454) 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
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“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2018, es va 
iniciar el procediment de contractació del subministrament de la uniformitat de la 
Policia Local, per un import total fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte 
de fins a 184.841,24 euros, IVA no inclòs, i dividit en els lots següents: 
 

 Lot 1: Uniformitat – Vestuari bàsic. 

 Lot 2: Uniformitat – Vestuari complementari. 

 Lot 3: Complements i seguretat. 

 Lot 4: Calçant i guants. 
 
2. Van presentar oferta tres licitadors: 

- Insigna Uniformes, SL. per als lots 1, 2 i 3. 
- SOLTEC – Soluciones Técnicas 2000, SL. per als lots 1, 2 i 3. 
- Paco García Uniformidad, SA. per al lot 3. 

 
3. No s’ha presentat cap oferta per al lot 4. 
 
4. La fase d’obertura del sobre 2, relatiu als criteris de valoració subjectes a judici de 
valor va concloure el dia 12/02/2019. Mitjançant informe de data 20/02/2019 es va 
procedir a la seva valoració, amb el següent resultat sobre 15 per a cadascun dels 
lots: 

- Insigna Uniformes, SL.: 4 punts. 
- SOLTEC – Soluciones Técnicas 2000, SL.: 11 punts. 
- Paco García Uniformidad, SA.: 1 punt. 

 
S’adjunta còpia de l’informe amb el detall de valoració. 
 
5. En data 25/02/2019, concloure la fase d’obertura del sobre 3, relatiu a la 
documentació avaluable de forma automàtica i es van remetre les ofertes al servei 
gestor per a la seva valoració. 
 
6. Mitjançant informe de data 13/03/2019, el cap de la Policia Local, efectua la 
valoració del sobre 3, amb el resultat següent sobre 85 punts: 
 

Lot 1: Uniformitat – Vestuari bàsic 
- Insigna Uniformes, SL.: 80,00 punts. 
- SOLTEC – Soluciones Técnicas 2000, SL.: 75,78 punts. 

 
Lot 2: Uniformitat – Vestuari complementari 

- Insigna Uniformes, SL.: 77,43 punts. 
- SOLTEC – Soluciones Técnicas 2000, SL.: 80 punts. 

 
Lot 3: Complements i seguretat 

- Insigna Uniformes, SL.: 80 punts. 
- SOLTEC – Soluciones Técnicas 2000, SL.: 60,99 punts. 
- Paco García Uniformidad, SA.: 73,31 punts. 

 
S’adjunta còpia de l’informe amb el detall de les puntuacions. 
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7. En el mateix informe es fa constar la següent proposta d’adjudicació: 
 

1. Lot 1 a favor de SOLTEC – Soluciones Técnicas 2000, SL.: puntuació 
total=86,78. 

 
2. Lot 2 a favor de Soluciones Técnicas 2000, SL.: puntuació total= 91,00. 

 
3. Lot 3 a favor de Insigna Uniformes, SL.: puntuació total=84,00. 

 
8. Així mateix, atès que no s’ha rebut cap oferta per al lot 4, de calçat i guants, es 
sol·licita que es declari desert i s’iniciï nova licitació, amb les mateixes condicions 
inicials, mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
 
9. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la 
present contractació a la partida 720400/132240/22104 del pressupost municipal 
aprovat per a la present anualitat 2019 i se’n preveu la seva existència en els 
pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021.  
 
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. Declarar desert el Lot 4. Calçat i guants, atès que no s’ha presentat cap 
proposició. 
 
SEGON. Adjudicar la contractació del subministrament del LOT 1 de la uniformitat de 
la Policia Local, a favor de SOLTEC - Soluciones Técnicas 2000, SL., per un import 
de 129.779,30 euros, IVA no inclòs, i amb subjecció a la resta de condicions 
ofertades en la seva proposta. 
 
TERCER. Adjudicar la contractació del subministrament del LOT 2 de la uniformitat 
de la Policia Local, a favor de SOLTEC - Soluciones Técnicas 2000, SL., per un 
import de 18.651,00 euros, IVA no inclòs, i amb subjecció a la resta de condicions 
ofertades en la seva proposta. 
 
QUART. Adjudicar la contractació del subministrament del LOT 3 de la uniformitat de 
la Policia Local, a favor de INSIGNA UNIFORMES, SL., per un import de 13.351,10 
euros, IVA no inclòs, i amb subjecció a la resta de condicions ofertades en la seva 
proposta. 

 
CINQUÈ. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que les empreses adjudicatàries de 
cada lot, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la remissió de la 
notificació de l’adjudicació, aportin: 
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SOLTEC 
 

a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva, corresponent al 5% de l’import 
d’adjudicació, concretament: 
 

 Garantia de 6.489€ per al Lot 1. 
 Garantia de 933€ per al Lot 2. 

 
b) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, 

degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o 
nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre 
Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant.  (Si és persona 
física: fotocòpia del DNI). 

c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura 
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per 
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions. (Aquest tràmit 
comporta el pagament d’una taxa de 19€). 

d) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar, 
amb   declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula. 

e) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 
Administració pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de 
contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa 
tributària pendents de pagament en període executiu. 

f) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 

g) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està 
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què 
hagi d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any 
de més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser almenys de: 
 

 96.000€ per a l’adjudicació del Lot 1. 

 26.000€ per a l’adjudicació del Lot 2. 
 

h) Certificats acreditatius d’haver executat correctament, ens els últims tres anys, 
subministraments anàlegs, amb un import anual -durant almenys dues 
anualitats-, de com a mínim: 
 

 94.000 euros, IVA no inclòs, per a l’adjudicació del lot 1. 

 14.000 euros, IVA no inclòs, per a l’adjudicació del lot 2. 
 

Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat 
al qual s’hagi prestat el subministrament. 

i) 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. 
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Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 
seva oferta. 
 
 
INSIGNA 

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

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva de 668€, corresponent al 5% de 
l’import d’adjudicació del Lot 3. 
 

b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 
Administració pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de 
contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa 
tributària pendents de pagament en període executiu. 
 

c) Documentació acreditativa del compliment 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. 
 
 
SISÈ. Un cop hagi els adjudicataris hagin aportat tota la documentació sol·licitada en 
l’apartat anterior, aquests disposaran d’un termini de 15 dies per procedir a la 
formalització dels corresponents contractes administratius.  

 
SETÈ. Disposar a favor de les empreses adjudicatàries del subministrament de la 
uniformitat de la Policia Local, un total de 195.755,50€, IVA inclòs, a càrrec de la 
partida 720400/132240/22104, amb la distribució següent: 
 

 
Adjudicatari 

Import d'adjudicació Documents comptables 

 
sense IVA amb IVA AD AD_FUT 

Lot 
1 SOLTEC 129.779,30€ 157.032,96€ 20854 81.976,05€ 20881 75.056,91€ 

Lot 
2 SOLTEC 18.651,00€ 22.567,71€ 20883 2.675,31€ 20884 19.892,40€ 

Lot 
3 Insigna 13.351,10€ 16.154,83€ 19189 1.857,59€ 19192 14.297,24€ 

  
161.781,40€ 195.755,50€ Partida 720400/132240/22104 

 
 
VUITÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, cal aprovar els documents comptables 
invers següents: 
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Document A/ núm. 19173 per import de 93.699,73€. 
Document A_FUT/ núm. 19178 per import de 129.958,17€. 
 
NOVÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del 
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents 
partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021, a fi 
de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 
esmentades anualitats. 
 
 
DESÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 

contractant”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

SECRETARIA GENERAL 
 
10 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTENCIA NÚMERO 52/2019 DE 25 DE 

FEBRER, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 15 

DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM.  162/2018 

INTERPOSAT PER M.L.S.B. 

 

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

“En data 27 de febrer de 2019, el Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de 
Barcelona, ha notificat la Sentència número 52/2019, de 25 de febrer de 2019,  
dictada en el Procediment Abreujat núm. 162/2018 en el recurs interposat per la 
senyora M.L.S.B., contra el decret 1298/2018/2018 de 9 de febrer, del regidor delegat 
de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, que desestima la reclamació 
interposada en data 26 d’octubre de 2017 per caiguda a la via pública. 
 
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 
indemnització per danys d’import de 1.069,00 euros.  
 
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima el recurs, amb el següent 
argument: 
 
“ Hemos de desestimar las pretensiones actoras pues si bien nadie discute la 
existencia del siniestro de autos, y de las lesiones y daños materiales de la parte 



 132 

recurrente, no es menos cierto, que no ha quedado probado el lugar concreto de 
ocurrencia del siniestro”.  
 
La sentència és ferma. Sense costes.  
 
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, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, previ Dictamen de la Comissió Informativa 
Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- Donar compliment de la Sentencia número 52/2019 de 25 de febrer,  dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona en el Procediment 
Abreujat núm. 162/2018 en el recurs interposat per la senyora M.L.S.B., contra el 
decret 1298/2018/2018 de 9 de febrer, del regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, que desestima la reclamació interposada en data 26 
d’octubre de 2017 per caiguda a la via pública. 
 
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 15 
de Barcelona”. 
 

 

 Es donen per assabentats 

 

11 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTENCIA NÚMERO 50/2019 DE 25 DE 

FEBRER, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 15 

DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM.  232/2018. 

 

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

En data 27 de febrer de 2019, el Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de 
Barcelona, ha notificat la Sentència número 50/2019, de 25 de febrer de 2019,  
dictada en el Procediment Abreujat número 232/2018 en el recurs interposat pel 
senyor B.S.B. i Alianz Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A., contra el decret 
6683/2018 de 18 de juliol, del regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern, que desestima la reclamació interposada en data 14 de juny de 2017 per 
danys materials al vehicle matrícula XXX a l’impactar contra la pilona del carrer Sant 
Josep cantonada carrer d’en Moles el dia 5 de gener de 2017 a les 17 hores. 
 
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 
indemnització per danys d’import de 694,33 euros.  
 
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima el recurs, amb el següent 
argument: 
 
“ las pretensiones actoras han de decaer, puesto que no queda probado que la 
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administración no haya asegurado unos estándares mínimos de seguridad, y por lo 
demás no se ha probado el defecto de funcionamiento de la pilona de autos, puesto 
que la misma, F. 31 EA, continuo funcionando correctamente, por lo que tampoco 
cabe inferir responsabilidad a la codemandada persona en autos”.  
 
La sentència és ferma i no imposa costes a cap de les parts.  
 
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, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, previ Dictamen de la Comissió Informativa 
Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- Donar compliment de la Sentencia número 50/2019 de 25 de febrer,  dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona en el Procediment 
Abreujat núm. 232/2018 en el recurs interposat pel senyor B.S.B. i Allianz Compañia 
de Seguros y Reaseguros, S.A., contra el decret 6683/2018 de 18 de juliol, del 
regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, que desestima la 
reclamació interposada en data 14 de juny de 2017 per danys materials al vehicle 
matricula XXX a l’impactar contra la pilona del carrer Sant Josep cantonada carrer 
d’en Moles el dia 5 de gener de 2017 a les 17 hores. 
 
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 15 
de Barcelona”. 
 

Es donen per assabentats 

 

 

DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 
12 PROPOSTA APROVACIÓ MAR EN VALOR. 
 
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, 
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent: 
 
«La relació de Mataró amb el mar ha de tenir una mirada de futur, per garantir que la 
connexió social i econòmica de la ciutat amb l’àmbit marítim no només es preservi 
físicament sinó que creixi progressivament com a element diferenciador i dinàmic de 
la ciutat. 
 
El mar comporta noves oportunitats però, alhora, també implica reptes. A nivell 
mundial es considera que els mars i els oceans són clau en la vida de milions de 
persones i s’ha estimat que representa la setena economia mundial. Es confirma, per 
tant, la potencialitat de l’economia blava en un context econòmic mundial. Cal, per 
tant, adaptar aquesta realitat global a escala local, identificant quines són les 
oportunitats i també els reptes que té el mar a la ciutat de Mataró. 
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En conseqüència amb aquest objectiu i alhora per donar compliment a aquesta 
prioritat d’acció de govern ha esdevingut necessari definir un marc estratègic i pla 
d’acció que configura un marc de gestió global, pluridisciplinar i transversal al voltant 
de les oportunitats que té Mataró derivades del concepte “mar”, per tal de revaloritzar 
el mar en el context de ciutat mediterrània, tant a nivell extern com també intern. 
 
Aquest Pla definit, que denominem Mar en Valor, configura per tant una estratègia de 
desenvolupament de ciutat al voltant del mar i s’entén alhora com un pla estratègic 
del Front Marítim Mataró. 
 
El projecte “Mar en Valor” dibuixa les línies estratègiques que haurien de materialitzar 
l’aposta de ciutat per l’actiu “mar” i les activitats socioeconòmiques que se’n deriven. 
Forma part també d’aquest objectiu general la voluntat d’alinear els objectius 
específics i les activitats operatives que se’n derivin a les prioritats establertes en 
l’estratègia de ciutat Mataró 2022, on es destaca aquest projecte com a essencial. 
 
Per tot l’exposat, en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia de 6 
d’octubre de 2017, qui subscriu, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament 
Econòmic i Cultura, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’estudi-proposta sobre el Mar en Valor encarregat i coordinat per la 
Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica, que determina les estratègies per 
revaloritzar el mar en el nostre context territorial i les línies d’actuació per el seu 
desplegament. 
 
SEGON. Treballar amb els mecanismes de control i de seguiment del pla necessaris 
per tal d’assegurar una participació activa, el seu desenvolupament, la seva avaluació 
i, si cal, la seva revisió. 
 
TERCER. Donar compte de l’aprovació al Consell Econòmic i Social de Mataró”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

CIM  DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

-Servei d’Espais Públics- 
 
13 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DEL CLAVEGUERAM DELS 

CARRERS CALELLA I LLORET DE MAR, PER UN IMPORT DE 351.739,14 

EUROS (IVA INCLÒS). 
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Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, 
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  
 

“Els serveis tècnics d’Aigües de Mataró S.A. han redactat el Projecte de Clavegueram 
dels carrers Calella i Lloret de Mar, amb un pressupost de 277.873,93 €, sense IVA 
(351.739,14 € IVA inclòs).    
 
S’ha constatat que la xarxa de clavegueram existent actualment als carrers Calella i 
Lloret de Mar segons el Pla Director de la Xarxa de Clavegueram de Mataró té 
problemes de deficiència hidràulica amb episodis de pluges amb períodes de retorn 
inferiors als 10 anys. Per tal d’evitar aquesta problemàtica, Aigües de Mataró pretén 
modificar l’actual xarxa de clavegueram, ampliant la seva capacitat.  
 
L’objecte del present projecte és definir i valorar el conjunt d’obres necessàries per 
poder assegurar el seu correcte funcionament en un episodi de pluges amb un 
període de retorn de 10 anys segons els criteris establerts pel Pla Director de la Xarxa 
de Clavegueram de Mataró. 
 
L’enginyer municipal del Servei d’Espais Públics, en data 12 de març de 2019, ha 
informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial 
d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de tenir en compte a l'hora d'executar 
les obres. 
 
El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 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, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 
d'aquest. 
 
El regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat 
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents 
 

A C O R D S : 
 

Primer. Aprovar inicialment el “Projecte de Clavegueram dels carrers Calella i Lloret 
de Mar”, amb un pressupost de 277.873,93 €, sense IVA (351.739,14 € IVA inclòs).    
 
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el 
corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i 
reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n 
cap, esdevindrà aprovat definitivament. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Servei de Policia Local, al Servei de Mobilitat i a 
Aigües de Mataró S.A.”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del 

Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de 

substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió. 

 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 
 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de 
l’Espai Públic- 

 
14 REVOCAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 24 

D’ABRIL DE 2017 (EXPEDIENT SJAVP-2016/00796-GP), PEL QUAL S’IMPOSAVA 

AL Sr. J.V.N, DIVERSES SANCIONS PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS, EN 

MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

(EXPEDIENT 2019/000007443). 

 

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

 

Antecedents 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data  24 d’abril de 2017, es va resoldre 
la imposició de diverses sancions al Sr. J.V.N. per la comissió de les següents 
infraccions en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos: 
 
- posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal corresponent ( tipificada 
 com a molt greu a art. 13.1b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre 
 règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos). Sanció: 
 2.404,05€ 
- no contractar l’assegurança de responsabilitat civil per part dels propietaris de 
 gossos perillosos ( tipificada com a greu a l’art. 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 
 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos). 
 Sanció: 400,00€ 
- posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip ( tipificada com a 
 greu a l’article 13.2 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim 
 jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos). Sanció: 600,00 € 
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- trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió ( 
 tipificada com a greu  a l’art.13.2 d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
 sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos). Sanció: : 
 200,51€ 
 
2. En data 25 d’abril de 2018 el Sr. J.V.N. va presentar recurs de nul·litat per 
indefensió al no haver tingut coneixement de la resolució sancionadora, per haver-se 
practicat aquesta en un domicili en el que ja no estava empadronat. 
 
3. Comprovades les actuacions que figuren en l’expedient anteriorment referit, es 
constata que  la notificació de la resolució sancionadora es va practicar en un domicili 
on la persona interessada ja no residia (estava empadronada en un altre municipi), i 
que aquesta informació aleshores ja constava a l’Ajuntament de Mataró. 
 
Així mateix es constata, dels documents aportats posteriorment pel Sr. J.V.N., que en 
les dates en què es va tramitar de l’expedient sancionador (SJAVP-2016/00796-GP) 
la propietària del gos tenia contractada una assegurança de responsabilitat civil i el 
gos estava identificat amb microxip (xxx). 
 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 109.1 de Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques preveu que les administracions públiques poden 
revocar, mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de 
gravamen o desfavorables, sempre que aquesta revocació no constitueixi dispensa o 
exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrària al principi d'igualtat, a l'interès 
públic o a l'ordenament jurídic. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Revocar, en la seva totalitat, l’acord de la Junta de Govern Local, de data 24 
d’abril de 2017 (expedient SJAVP-2016/00796-GP), pel qual s’imposava al Sr. J.V.N.  
diverses sancions per la comissió d’infraccions, en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos, d’acord amb el detall que figura a la part expositiva, sens 
perjudici que s’inicii un nou expedient sancionador per les infraccions no prescrites. 
 
Segon.- Notificar la present resolució a la persona interessada i a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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15 ESTIMAR LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL DECRET D’INICI PER 

N.C.A. I DECLARAR LA FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR EN 

MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS  POTENCIALMENT PERILLOSOS  

(EXPEDIENT 206/18). 

 

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

“De conformitat amb el que disposa l’article 89.2 de La Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, J.F.G., 
instructora de l’expedient sancionador referit a dalt, sotmet a l’òrgan resolutori 
mitjançant Decret, de la resolució que es conté a la proposta de resolució que 
segueix, se’ns perjudici de les al·legacions que pugui presentar la persona 
interessada: 
 
ANTECEDENTS DE FET: 
 
PRIMER.- Per Decret 8397/2018 de 2 d’octubre, es va incoar expedient administratiu 
sancionador a N.C.A., per la comissió de presumpta infracció en matèria de la Llei 
50/1999, sobre el Règim Jurídic de Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, 
posada de manifest a través de l’acta número C18 /12964, aixecada en data 14 de 
maig de 2018 a les 21:15 hores pels Agents de la Policia Local de Mataró números 
XXX i XXX. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 14/05/2018  a les 21:15h la persona denunciada, N.C.A., passejava un gos de 
raça, dòberman, considerada potencialment perillosa, de nom XXX, al Parc de 
Cerdanyola sense morrió. 
Es complien les condicions següents:  
 
-Portar el gos sense morrió a la Via Pública 
 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient N.C.A., en data 
25/10/2018, i es comunicà el termini corresponent per a formular al·legacions, oferint 
a la persona interessada la possibilitat de reconeixement voluntari de la 
responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en ambdós casos, una reducció del 
20% en l'import de la proposta de sanció. 
 
TERCER.- En exercici de la facultat concedida, N.C.A., representada en aquest acte 
per M.P.C.M., en data 05/11/2018, va presentar escrit d’al·legacions a la Resolució 
d’inici. 

 

VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS: 

En el seu escrit d’al·legacions la persona interessada al·lega: 

Primer.-Que en data 30 d’abril de 2018 al gos de nom XXX se li va diagnosticar una 
“insuficiencia respiratòria crònica” aconsellant, per prescripció del veterinari que no 
portés morrió, i requerint un seguiment periòdic.  
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A l’escrit d’al·legacions, la persona interessada aporta la prova següent: 
-Documental consistent en un informe de la Clínica Veterinària Mataró, signat 
pel veterinari XXX en data 30/04/2018,  que prescriu la necessitat que el gos de 
nom XXX no porti morrió per raó de la patologia diagnosticada, i una recepta 
amb la medicació per el tractament corresponent. 
 
FETS PROVATS: 
De la instrucció del procediment es considera que procedeix estimar les al·legacions 
presentades i declarar la finalització del procediment. Atès el contingut de l’article 89, 
apartats 1 i 3 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, s’ha posat de manifest que concorre la 
circumstància següent: 

-De la valoració de les proves presentades es conclou que, tot i que es compleix la 
condició tipificada a l’article 13.2.d de la Llei 50/1999, sobre el Règim Jurídic de 
Tinença d’Animals Potencialment Perillosos: “Portar el gos sense morrió a la Via 
Pública”, per informe del veterinari presentat posteriorment, el gos de nom XXX i de 
raça considerada potencialment perillosa, en quedava eximit; aquest fet constituïa la 
única infracció objecte d’aquest expedient. 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats 
de delicte o falta penal. 
 
MESURES PROVISIONALS: 
No se n’adopten, se’ns perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Llei 
39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu 
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 
 
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LA SANCIÓ: 
L’Article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el Règim Jurídic de 
Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la 
competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de caràcter lleu i al 
Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu. 
 
Per Resolució d’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en 
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jérez Antequera. 
 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la competència 
sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta de Govern 
Local. 
 
Per tot això, es proposa a l’òrgan competent per resoldre l’adopció de la següent 
resolució que s’eleva a aquest òrgan: 
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PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades al decret d’inici per N.C.A. pels motius 
recollits en la part expositiva de la present resolució. 

SEGON.- Declarar la finalització del present procediment administratiu sancionador en 
matèria de la Llei 50/1999, sobre el Règim Jurídic de Tinença d’Animals 
Potencialment Perillosos 

TERCER.-Notificar la present resolució a les persones interessades”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

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

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER M.R.C. 

 

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

“Supòsit de fet 
 

1. La senyora M.R.C., funcionària interina per l’execució del programa “Ubica’t 
2018” des del dia 21 de gener de 2019,  ha presentat per registre d’entrada 
núm. 08121300082019004520, escrit de sol·licitud de reconeixement de 
compatibilitat en què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en 
aquesta Corporació amb una segona activitat privada de caràcter 
professional, com a formadora sobre tècniques i canals de recerca de feina a 
persones en situació d’atur, per compte propi, dues tardes a la setmana. 

2. El programa “Ubica’t” que la Sra. M.R.C.executa en aquesta corporació es 
centra en accions d’acompanyament a la inserció i el suport ocupacional per 
a la inclusió social i va adreçat a persones en situació d’atur o treballadores 
en situació de precarietat laboral, oferint un atenció personalitzada i dotant de 
recursos per aconseguir la inserció laboral 

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

Administracions Públiques s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al 
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la 
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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. 
Atès que les dues activitats podrien estar relacionades, cal advertir expressament 
a l’interessada d’aquesta prohibició. 
 

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.  
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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 
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.R.C. entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada 
secundària com a formadora per compte propi, en els termes, 
paràmetres i advertiments referits en la part expositiva de la present 
resolució. 
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Segon.-    Informar a la persona interessada que:  
 

- El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i 
l’horari de l’interessat; 
 

- El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense 
efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels 
llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, que 
l’interessada haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró. 
 

- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada 
sobre el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària 
de caràcter molt greu. 

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

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

17 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER M.B.B. 

 

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

“Supòsit de fet 
 

1. La senyora M.B.B., personal laboral fix de l’Ajuntament de Mataró, amb la 
categoria d’animadora sociocultural B, adscrita definitivament al lloc de treball 
de cap de servei d’igualtat i ciutadania, ha presentat per registre d’entrada núm. 
08121300082019003460 escrit de sol·licitud de reconeixement de compatibilitat 
en el què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta 
Corporació amb una activitat privada secundària com a col·laboradora docent 
del grau d’educació social a la Fundació Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), amb una jornada laboral setmanal de 10 hores aproximadament i una 
remuneració mensual d’uns 700 euros. 

 
Cal indicar que la Sra. M.B.B. ja tenia reconeguda una compatibilitat per 
aquesta mateixa segona activitat per acord de Ple de data 1 de juliol 2010 però 
atès que va canviar el seu lloc de treball a l’Ajuntament, va quedar sense 
efectes. 
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2. La Fundació Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és una fundació privada 

sense afany de lucre, constituïda mitjançant la Llei 3/1995, de 6 d’abril, de 
reconeixement de la UOC, constituïda amb la finalitat de promoure la creació 
d’una universitat que imparteixi ensenyament universitari no presencial. Es 
regeix per un patronat integrat per diverses entitats.  

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

Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de 
la Generalitat (dictada per la Generalitat de Catalunya) i al Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 

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

 Així mateix, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès 
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de 
les corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la 
naturalesa jurídica de la relació de treball. I en igual sentit ho recull la Llei 
21/1987, que a la seva exposició de motius reflecteix, entre d’altres principis 
inspiradors d’aquesta:  

- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques 
a un sol lloc de treball;  
- El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no 
desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment 
estricte dels deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin 
comprometre la independència, la imparcialitat o l’objectivitat en les 
tasques que tenen encomanades per raó del servei.  

3. L’art. 14 de la Llei 53/1984 estableix que l’exercici d’activitats professionals, 
laborals, mercantils o industrials fora de l’Administració Pública requerirà el 
previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de 
treball i l’horari de l’interessat. 
En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990 disposa que l’exercici d’un 
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, 
autorització expressa prèvia. I l’article 343 del Decret abans referit senyala 
que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball 
ni l’horari de l’interessat.  

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

5. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per 
sí o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
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d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi 
el departament, organisme o entitat on estigués destinat.  

 S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un 
dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.  

6. L’article 12 de la Llei 53/1984 prohibeix al personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 
d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi 
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
S’inclouen en especial en aquesta 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 també estableix que el personal a que es 
refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició 
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990.  

8.      L’art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990 estableix que no és possible el 
reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional 
hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control 
de l’entitat local en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional 
es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui 
adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la 
coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui 
atribuït en l’entitat local; la realització d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei 
d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi 
intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc 
públic. 

9. L’article 329.2 del Decret 214/1990 estableix que en cap cas la suma de 
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la 
jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.  

El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les 
condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró estableix 
que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanals 
(37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2019 la 
jornada ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts 
setmanal (36,40 hores/setmana). 
La jornada ordinària municipal setmanal (36,40) incrementada en un 50% és 
de 55 hores/setmana. 
La senyora M.B.B. té una jornada completa, per tant, cal informar-la que 
aquesta segona activitat no podrà superar les 18 hores i 20 minuts setmanals, 
per tal de respectar els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat pública 
i la privada. 

10. L’article 343 del Decret abans referit preveu que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat, 
així com que l’autorització de compatibilitat està condicionada a l’estricte 
compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic.  
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11. L’incompliment del que disposa la normativa esmentada serà sancionat 
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la 
incompatibilitat en que s’hagi incorregut. 

 En aquest sentit, l’art. 240. o) del Decret 214/1990 tipifica com a falta 
disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre 
incompatibilitats.  

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

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada 
secundària en l’àmbit docent, en els termes i paràmetres referits en la 
part expositiva de la present resolució. 

 
Segon.-    Informar a la persona interessada que:  
 

- El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i 
l’horari de l’interessat; 
 

- El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense 
efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels 
llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, que 
l’interessada haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró. 
 

- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada 
sobre el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària 
de caràcter molt greu. 

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

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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18 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER J.M.R.S. 

 

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

Antecedents 
 

I. El Sr. J.M.R.S., funcionari de carrera, amb la categoria de TAE economista i 
adscrit a un lloc de treball de Cap de la Secció de Comptabilitat i Oficina 
Pressupostària de l’Ajuntament de Mataró, ha presentat sol·licitud (registre 
núm. 08121300082019011980) de compatibilitat de segona activitat en 
què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta 
Corporació amb una activitat pública secundària al Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Mataró, exercint funcions de Secretaria i Gestió 
Econòmica, mitjançant un contracte laboral indefinit, a temps parcial, amb 
una jornada laboral setmanal de 8 hores (els dilluns i dimecres, de 16:00 a 
20:00 hores) i una retribució mensual de 560,08 euros.  
 

II. En virtut de l’informe emès pel Director de Serveis Econòmics i Interventor, el 
senyor J.C..C., de data 8 de març de 2019, per la trajectòria professional 
del senyor J.M.R.S., el mateix disposa dels coneixements, experiència i 
formació adequats i es considera convenient autoritzar la compatibilitat 
interessada per raons d’interès públic per ocupar el lloc de tècnic del 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, amb una dedicació de 8 
hores setmanals, sense que afecti el treball que realitza en aquest 
Ajuntament. 

 
       

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

Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 
del Personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de 
la Generalitat (dictada per la Generalitat de Catalunya) i al Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 

2.  L’art. 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal 
al servei de les Administracions Públiques, 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. 3 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que només 
es podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic, 
entre d’altres, en els supòsits previstos a la Llei per a les funcions docent i 
sanitària. Per a l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i 



 148 

expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de 
jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte 
compliment en ambdós.  
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.  

4. L’art. 4 de la Llei estatal d’incompatibilitats, disposa que es podrà autoritzar la 
compatibilitat, complides les restants exigències d’aquesta Llei, per al 
desenvolupament d’un lloc de treball a l’esfera docent com a Professor 
universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i 
amb una durada determinada.  

 Així mateix, l’art. 326.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que són 
supòsits de compatibilitat d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en 
el sector públic, entre d’altres: “a) La compatibilitat per ocupar un lloc de treball 
com a professor universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i 
amb una durada determinada.” 

5.  L'art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, manifesta que el reconeixement 
de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de 
l'interessat. 

6. El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les 
condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, 
estableix que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja 
setmanal de mitjana, de dilluns a divendres. I l’horari ordinari de treball es 
realitza mitjançant la presència obligada del personal de les 9 hores a les 14 
hores, de dilluns a divendres. El temps restant de la jornada diària es podrà 
realitzar de dilluns a divendres en règim horari flexible entre les 7:30 hores i 
les 16:30 hores. Durant l’any 2019, la jornada ordinària de treball s’ha 
establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 
hores/setmana). 

 La jornada i l’horari que realitzi l’interessat al Museu d’Art Contemporani de 
Mataró no podrà interferir en la jornada de treball ni l’horari que ha de complir 
el Sr. J.M.R.S. a l’Ajuntament de Mataró.  

7.  L’article 7 de la Llei estatal d’Incompatibilitats determina com a requisit 
necessari per autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el que la 
quantitat total percebuda per ambdós llocs o activitats no superi la 
remuneració prevista en els Pressupostos Generals de l’Estat pel càrrec de 
Director general, ni superi la corresponent al principal, estimada en règim de 
dedicació ordinària, incrementada en un 30 per 100, pels funcionaris del grup 
A o personal de nivell equivalent (actual grup A1, que és al qual pertany 
l’interessat). 

  
Analitzada la sol·licitud del senyor Rota, la remuneració global no superaria 
els límits establerts a l’article 7. 
 

8.     L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen que 
correspon al Ple  de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre 
situacions de compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a instància de part 
interessada, bé corresponguin a peticions concretes o afectin col·lectius 
determinats. Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 7 
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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 pel senyor J.M.R.S. entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat pública 
secundària al Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, en els 
termes i paràmetres referits en la part expositiva de la present 
resolució. 

 
Segon.-    Informar a la persona interessada que:  
 

- El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i 
l’horari de l’interessat; 
 

- El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense 
efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels 
llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, que 
l’interessat haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró. 
 

- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada 
sobre el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària 
de caràcter molt greu. 

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

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

FORA CONVOCATÒRIA 

 

Conclòs l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Alcalde indica que, amb 

posterioritat a la convocatòria s’ha presentat una proposta del Servei de Compres i 

Contractacions: “Adjudicar la contractació de les obres del projecte executiu d’una 

pista polivalent per a usos esportius i cívics al barri de Cerdanyola, per un import de 
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INDUSTRIAL Mobilitat Usos Implantació
Estudi 

Procès

Descripció 

detallada
Coherència Organigrama

Xarxa de 

precèdencies

CERTIS OBRES I SERVEIS 5,0 2,0 2,5 1,0 5,0 3,0 1,0 0,5 20,00

VIALITAT I SERVEIS S.L.U. 5,0 2,0 2,5 1,0 5,0 3,0 1,0 1,0 20,50

VALORACIÓ SOBRE 1

TOTAL 

(25)

Estudi Indret Procés Execució Pla d'obres

728.006,28€, IVA no inclòs”,  que per tràmit d’urgència, convindria tractar en aquesta 

sessió. 

 

La urgència és apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 5 

assistents a la Junta. 

 

SERVEI CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

-Compres i Contractacions- 

 

ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU 

D’UNA PISTA POLIVALENT PER A USOS ESPORTIUS I CÍVICS AL BARRI DE 

CERDANYOLA, PER UN IMPORT DE 728.006,28€, 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’una pista polivalent per a usos esportius i cívics al barri de Cerdanyola, per un 
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 760.206,49 euros, 
IVA no inclòs. 
 
2. Han presentat oferta les empreses següents: 

- CERTIS OBRES I SERVEIS SA. 
- VIALITAT I SERVEIS SLU. (VIALSER) 

 
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. 
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INDUSTRIAL

Import sense 

IVA
Baixa

TOTAL 

(60)

termini de 

garantia

memòria 

seguretat i 

salut

gestió 

medi 

ambient

CERTIS OBRES I SERVEIS 737.345,50 € 3,01 59,24 5,00 5,00 5,00 74,24 94,24

VIALITAT I SERVEIS SL 728.006,28 € 4,24 60,00 5,00 5,00 5,00 75,00 95,50

TOTAL 

(100)

Oferta econòmica Criteries automàtics

VALORACIÓ SOBRE 2

TOTAL 

(75)

 
4. En data 18/03/2019 va concloure la fase d’obertura del sobre 2, relatiu als criteris 
de valoració automàtica. 
 
5. Mitjançant informe de data 18/03/2019, la cap del Servei d’Equipament Municipals 
procedeix a la valoració del sobre 2, tot quedant classificada en primer lloc VIALITAT 
I SERVEIS SLU., amb el resultat detallat següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’adjunta còpia de l’informe. 
 
6. En data 21 de març de 2019, la Mesa de Contractació aprova proposar 
l’adjudicació a favor de VIALITAT I SERVEIS SLU. la present contractació. 
 
7. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la 
present contractació a la partida 710201/34211D/62200 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 la contractació de les obres del projecte executiu d’una pista polivalent per 
a usos esportius i cívics al barri de Cerdanyola, per un import de 728.006,28€, 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 36.400 euros, 
corresponent al 5% del pressupost base de licitació. 
 

b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 
Administració pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de 
contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa 
tributària pendents de pagament en període executiu. 
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c) 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 VIALITAT I SERVEIS SLU., un import total 880.887,60€, 
a càrrec de la partida 710201/34211D/62200 del pressupost municipal aprovat per a 
la present anualitat, aprovant a l’efecte el documents comptable AD núm. 22672. 
 
 
CINQUÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar l’operació comptable inversa 
A/ núm. 26671 d’import de 919.849,85€. 
 
SISÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

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

aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta. 

 
 
 
  L’Alcalde,       El Secretari General, 
 
 
  David Bote Paz     Manuel Monfort 
 


