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ACTA NÚM. 7/2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 10 D’ABRIL  DE  2017. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el 10 d’abril de de dos mil disset, essent  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 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    Tinent d’Alcalde 
Na Núria Moreno Romero   2na. Tinent d’Alcalde 
En Juan Manuel Vinzo Gil   4rt.   Tinent d’Alcalde 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 

 
 
 
 

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

 

Excusen la seva assistència  

 

Na Núria Calpe i Marquet   3na. Tinent d’Alcalde 
Na Isabel Martínez Cid    5na  Tinent d’Alcalde 

 

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

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

 

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 27 de març 

de 2017. 
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2 DESPATX OFICIAL  
 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

  

 

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran el servei 

de lliurament de notificacions administratives i certificats de l’Ajuntament de Mataró, 

Aigües de Mataró SA, Pumsa i Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, i adjudicació 

mitjançant procediment negociat sense publicitat. 

 

4 Iniciar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament 

d’una màquina retroexcavadora i un martell trencador. 

 

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la 

contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del Projecte executiu del nou 

tancament perimetral de la zona esportiva municipal de Cerdanyola. 

 

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la 

contractació, mitjançant procediment obert, del servei de reg de l’arbrat i les zones verdes 

de Mataró. 

 

7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la 

contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del subministrament de hardware 

estàndard per microinformàtica de segona mà. 

 

8 Adjudicació dels serveis preventius d’autoprotecció dels actes que organitza o en que 

participa l’Ajuntament. 

 

 

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 

 

 -Igualtat i Ciutadania- 

 

9 Iniciar  procediment de reintegrament de subvencions. 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

  

 

  -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

10  Donar-se per assabentats del decret de caducitat del recurs d’apel·lació núm. 224/2011 

del Tribunal Superior de Justícia, contra la Sentència desestimatòria del recurs ordinari 

núm. 223/2008 del JCA núm. 12 de Barcelona, en relació a la venda de l’aprofitament 

urbanístic del sector PMU 01d, Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt. 
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CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

 

 

  -Servei Policia Local- 

 

11  Concessió de medalles i felicitacions del Dia de la Policia Local 2017.   

 

 

  -Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació- 

 

12  Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 15/2017, de 23 de gener, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona, en relació al recurs 

contenciós administratiu 76/2016-D, contra la resolució de 11 de desembre de 2015. 

 

 

 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- 

 

13  Aprovar la imposició de sancions a A.L. per la comissió d’una infracció molt greu en 

materia de gossos considerats potencialment perillosos.  

 

14  Aprovar la imposició de sancions a J.M.P.V. per la comissió d’una infracció greu en 

materia de gossos considerats potencialment perillosos.  

 

15  Aprovar la imposició de sancions a D.B.H.O. per la comissió d’una infracció molt greu 

en materia de gossos considerats potencialment perillosos.  

 

16  Aprovar la imposició de sancions a I.P.C. per la comissió d’una infracció molt greu en 

materia de gossos considerats potencialment perillosos. 

 

 

-Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans- 

 

 

17  Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc 

de treball principal presentada per  AGLL. 

 

18  Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc 

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

de treball principal presentada per JMN. 

 

 

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  10 de d’abril de 

2017 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

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

 

 
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 

 
-Servei de Compres i Contractacions- 

 
 

3     APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 
PARTICULARS QUE REGIRAN EL SERVEI DE LLIURAMENT DE 
NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES I CERTIFICATS DE L’AJUNTAMENT DE 
MATARÓ, AIGÜES DE MATARÓ SA, PUMSA I FUNDACIÓ TECNOCAMPUS 
MATARÓ-MARESME, I ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT 
SENSE PUBLICITAT. 
 
El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 
proposta següent:  
 
“Mitjançant informe de data 22/03/2017, el cap de la u.a del Servei de Compres i 
Contractacions  sol·licita la contractació del servei de lliurament de notificacions 
administratives i certificats per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa 
i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme  per un import de 108.762,54 €, IVA 
exclòs, i proposa la seva adjudicació a favor de l’empresa Correos y Telégrafos, SA 



 
 

Data de publicació: 27/06/2017 

 5 

únic operador que la seva actuació gaudeix de la presumpció de veracitat i fefaència 
en la distribució, entrega i recepció o refús o impossibilitat d’entrega de notificacions 
d’ òrgans administratius.  
Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses 
derivades de la present contractació a la partida  310400/920610/22201 del 
pressupost municipal per a 2017. Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i 
suficient per a l’ exercici  2018. 
 
D’acord amb el que disposa l’ article 170.d de del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
En ús de les facultats que m’ atorga el decret d’ Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de 
juny, de delegació de competències, qui subscriu el  regidor delegat de Serveis 
Centrals,  PROPOSA a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar els plecs de clàusules administratives i  tècniques del servei postal 

de lliurament  de notificacions administratives i certificats de l’Ajuntament de 
Mataró, Aigües de Mataró, Pumsa  i la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme  

 
Segon. Adjudicar la contractació, mitjançant procediment negociat, dels serveis 

postals   de lliurament de notificacions administratives i certificats    a favor 
de l’empresa Correos y Telégrafos, SA  pels preus unitaris que consten en 
la seva oferta. 

 
Tercer. Requerir a l’empresa Correos y Telégrafos, SA  que constitueixi a favor de 

l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de  5.438,13  euros, 
corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA, en base al 
que disposa l’art. 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 

Quart. Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa 
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la 
formalització del corresponent contracte administratiu. 

 
Cinquè. Disposar a favor de l’empresa Correos y Telégrafos, SA l’import de 

108.762,54 euros, més 8.392,50 euros, en concepte d’IVA, de la següent 
manera: 
92.068,43 €, iva inclòs, amb càrrec de la partida 310400/920610/22201  de 
l’Ajuntament de Mataró: 
 
Any 2017: 69.051,32 € (AD núm. 24.290  per import de 69.051,32 €) 
Any 2018: 23.017,11 € (ADFUT núm. 24.291  per import de 23.017,11 €) 
25.086,61 € a càrrec dels pressupostos de les empreses Aigües de Mataró, 
SA, Pumsa i Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. 

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

a la partida abans esmentada del pressupost de l’Ajuntament de Mataró que 
s’aprovi per a l’exercici del 2018, a fi de poder atendre les obligacions que 
meriti aquesta contractació durant l’ expressada anualitat. 
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Setè. Notificar aquesta resolució al licitador i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (5). 
 
 
4 INICIAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA 

RETROEXCAVADORA I UN MARTELL TRENCADOR. 

 
El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 
proposta següent:  
 
 
“Per informe de data 14/03/2017, del cap de Servei d’Espais Públics, es sol·licita la 
tramitació de la contractació del subministrament d’una màquina retroexcavadora i un 
martell trencador, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 
fins a 82.000,00 €, IVA no inclòs. 
 
Consta a l’expedient: 
 

 Informe del secretari general de data 20/03/2017, respecte de l’adequació dels 
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 
públic. 

 

 Informe de l’interventor de Fons de data 20/03/2017 respecte a l’existència de 
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 710100/15301X/62400 del pressupost municipal aprovat 
per a la present anualitat. 

 
Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de 
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del subministrament d’una màquina 
retroexcavadora i un martell trencador, per un import fixat com a màxim per a 
l’adjudicació del contracte de fins a 82.000,00 €, IVA no inclòs. 
 
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 simplificat. 
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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 Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, per a la presentació de proposicions”. 
 
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 82.000,00 euros, més 17.220,00 € en 
concepte d’IVA, en total 99.220 €, a càrrec de la partida 710100/15301X/62400 del 
pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op. A núm. 7458) 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (5). 
 
 
5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU 

TANCAMENT PERIMETRAL DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE 

CERDANYOLA. 

 
El  Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 
proposta següent:  
 
 
“1. Per informe de data 31/03/2017, el director de serveis d’Espais Públics i 
Equipaments Municipals sol·licita la contractació de les obres del Projecte executiu 
del nou tancament perimetral de la zona esportiva municipal de Cerdanyola, amb un 
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 412.305,13 euros, 
IVA no inclòs. 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats 
de modificacions contemplades al plec, el valor estimat del contracte és de 
494.766,16 euros. 
 
2. Consta a l’expedient: 
 

 Informe del secretari general de data 31/03/2017, respecte de l’adequació dels 
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 
públic. 

 Informe de l’interventor de Fons de data 31/03/2017 respecte a la previsió de 
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 710201/34212E/63200 del pressupost municipal aprovat 
per a la present anualitat 2017. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa 

l’article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
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2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de 
la contractació, d’acord amb el previst als articles 109 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic (TRLCSP). 

 
3. De conformitat amb el que disposa l’art. 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, 

de mesures urgents en matèria de contractació, la forma de contractació serà el 
procediment obert simplificat atès que el valor estimat per l’obra a contractar és 
inferior a 200.000 euros, IVA no inclòs. 

 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de 
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Iniciar la contractació de les obres del Projecte executiu del nou tancament 
perimetral de la zona esportiva municipal de Cerdanyola, amb un import fixat com a 
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 412.305,13 euros, IVA no inclòs. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats 
de modificacions contemplades al plec, el valor estimat del contracte és de 
494.766,16 euros. 
 
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars que regiran la contractació de l’obra a la que fa esment el punt 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 26 dies naturals, comptats a partir 
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al perfil del contractant, per a la 
presentació de proposicions. 
 
Quart. Autoritzar la despesa de fins a 412.305,13 euros, més 86.584,08 € en 
concepte d’IVA, en total 498.889,21 euros, a càrrec de la partida 
710201/34212E/63200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 
2017. (op. A núm. 20281)”. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (5). 
 
 
6  APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 
PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE REG DE L’ARBRAT I LES ZONES 
VERDES DE MATARÓ. 
 
El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 
proposta següent: 
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“Per informe de data 23/02/2017, del cap de Servei d’Espais Públics, es sol·licita la 
tramitació de la contractació del servei de reg de l’arbrat i les zones verdes de 
Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 
74.100,00€, IVA no inclòs. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les modificacions contemplades en el plec de clàusules administratives 
particulars, el valor estimat del contracte és de 163.020,00€. 
 
Consta a l’expedient: 
 

 Informe del secretari general de data 31/03/2017, respecte de l’adequació dels 
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 
públic. 

 

 Informe de l’interventor de Fons de data 31/03/2017 respecte a l’existència de 
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 710102/171130/21000 del pressupost municipal aprovat 
per a la present anualitat i la previsió de la seva existència en els pressupostos 
que s’aprovin per a l’exercici 2018. 

 
Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de 
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei de reg de l’arbrat i les zones 
verdes de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte 
de fins a 74.100,00€, IVA no inclòs. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les modificacions contemplades en el plec de clàusules administratives 
particulars, el valor estimat del contracte és de 163.020,00€. 
 
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. 
 
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 Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 
 
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 89.661,00 euros, IVA no inclòs, a càrrec de la 
partida 710102/171130/21000 del pressupost municipal, desglossat de la manera 
següent: 
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- Exercici 2017: Document comptable A núm. 6781 per import de 44.830,50€. 
- Exercici 2018: Document comptable A_FUT núm. 6782 per import de         
44.830,50€”. 
 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (5). 
 
 
7 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 
PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE 
HARDWARE ESTÀNDARD PER MICROINFORMÀTICA DE SEGONA MÀ. 
 
 
El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 
proposta següent 
 
“Per informe de data 09/03/2017, el cap del Servei de Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions sol·licita la contractació del subministrament de hardware 
estàndard per microinformàtica de segona mà, amb un import fixat com a màxim per 
a l’adjudicació del contracte de fins a 35.537,19€, 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 i les modificacions contemplades en el plec de clàusules administratives 
particulars, el valor estimat del contracte és de 83.512,40€. 
Consta a l’expedient: 
 

 Informe del secretari general de data 30/03/2017, 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 data 30/03/2017 respecte de l’existència de crèdit 
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a les partides 300602/92032Z/62600 i 300600/32312Z/62600 dels 
pressupostos municipals aprovats per a la present anualitat. 

 
Atès el que disposen els arts. 9, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de 
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER. Iniciar la contractació del subministrament de hardware estàndard per 
microinformàtica de segona mà, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 
del contracte de fins a 35.537,19€, 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 i les modificacions contemplades a la clàusula vint-i-quatrena, el valor 
estimat del contracte és de 83.512,40€. 
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques 
particulars que regiran la contractació del servei al que fa esment el punt 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 15 dies naturals, comptats a partir 
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 
 
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 43.000 euros, a càrrec de les partides 
300602/92032Z/62600 i 300600/32312Z/62600 del pressupost municipal aprovat per 
a la present anualitat (Llistes de documents A núm. 615 per import de 18.971,79€)”. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (5). 
 
 
8  ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS PREVENTIUS D’AUTOPROTECCIÓ DELS 
ACTES QUE ORGANITZA O EN QUE PARTICIPA L’AJUNTAMENT. 
 
El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 
proposta següent: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 19/12/2016 es va iniciar l'expedient 
de contractació dels serveis preventius d’autoprotecció dels actes que organitza o en 
que participa l’Ajuntament, mitjançant procediment obert, per un import fixat com a 
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 186.564,00 euros, IVA exempt, pels 
dos anys de durada inicial del contracte.  
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27/02/2017, es va declarar desert el 
procediment esmentat en no haver-se presentat cap oferta durant el termini fixat a 
l’efecte i es va acordar iniciar procediment negociat sense publicitat per a 
l’adjudicació de l’esmentat contracte, mantenint inalterades les condicions de 
l’anterior licitació. 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, l’únic licitador que va presentar oferta va 
estar Grup La Pau, S.C.C.L. 
 
El coordinador de Producció de la Direcció de Cultura, per mitjà d’informe de data 
15/03/2017, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma 
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automàtica, considerant correcta la proposta efectuada per Grup La Pau, S.C.C.L., ja 
que la seva oferta s’ajusta als requeriments dels plecs que regeixen la contractació. 
 
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la 
present anualitat 2017, i es preveu la seva existència en els pressupostos que 
s’aprovin per a l’exercici 2018 i 2019. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER. Adjudicar a Grup La Pau, S.C.C.L. del contracte serveis preventius 
d’autoprotecció dels actes que organitza o en que participa l’Ajuntament, pels preus 
unitaris oferts en la seva proposició. 
 
SEGON. Requerir a Grup La Pau, S.C.C.L.  perquè, en el termini màxim de deu dies 
a comptar des del següent a la recepció de la notificació del present acord presenti: 

 
a) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró 

l’import de 8.245,13 euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al 5% 
de l’import d’adjudicació. 
 

b) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre 
Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de l'entitat i els 
estatuts per que es regeixi,  i aquella en què consti el darrer objecte social vigent, 
en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte.  
 

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

Administració pública que estableix l’art. 60 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques. Es considerarà causa de prohibició de 
contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa 
tributària pendents de pagament en període executiu. 

 
e) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

f) 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, sigui almenys de 140.000,00 euros.  
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g) Documentació acreditativa de disposar dels mitjans necessaris per a la correcta 

execució del contracte i, com a mínim, 72 tècnics d’emergències sanitàries i 16 
ambulàncies. 

h) Relació del personal disponible per a l’execució del contracte amb informació de la 
titulació/formació, d’acord amb els requisits previstos a la clàusula 2.2 del plec de 
prescripcions tècniques, i especificant les tasques que efectuarà cadascú. 

i) Relació dels mitjans materials i equips de que es disposa per a la correcta execució 
del contracte, amb especial indicació de les ambulàncies disponibles. 

j) Còpia de la pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos professionals per 
import no inferior a 2.000.000 euros, sense franquícia, i rebut de pagament. 

k) Escrit de compromís de renovació o pròrroga de l’assegurança, que garanteixi el 
manteniment de la cobertura durant tota la durada del contracte. 

l) 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. (Només 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 declarar deserta la licitació. 
 
TERCER. Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa 
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del 
corresponent contracte administratiu. 
 
QUART. Disposar a favor de Grup La Pau, S.C.C.L. l’import total de 164.902,65€, 
desglossats de la manera següent: 
 

Direcció de Cultura     
Partida 610000/338110/22712; Partida 
610000/338120/22712 Import  

Exercici 2017    

Document comptable D núm. 29420 497,50 € 

Document comptable D núm. 29424 4.129,00 € 

Document comptable D núm. 29427 37.201,25 € 

   41.827,75 € 

Exercici 2018-2019    
Document comptable 
AD_FUT núm. 29484 13.166,50 € 

Document comptable D_FUT núm. 29487 13.543,95 € 
Document comptable 
AD_FUT núm. 29490 9.414,95 € 

Document comptable D_FUT núm. 29517 37.201,25 € 

   73.326,65 € 

Import total Cultura 115.154,40 €   
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Direcció d'Esports     

Partides: 620000/341210/22799; 620000/341120/22799; 

620000/341320/22799    

Exercici 2017  Import 

Document comptable D núm. 30916 520,63 € 

Document comptable D núm. 30572 3.588,65 € 

Document comptable D núm. 30583 650,40 € 

Document comptable D núm. 30577 2.476,80 € 

Document comptable D núm. 30591 2.043,40 € 

   9.279,88 € 

     

Exercici 2018 i 2019    

Document comptable D_FUT núm. 30621 520,63 € 
Document comptable 
AD_FUT núm. 30718 1.922,05 € 

Document comptable D_FUT núm. 30638 3.588,65 € 

Document comptable D_FUT núm. 30681 2.564,40 € 

Document comptable D_FUT núm. 30663 2.476,80 € 
Document comptable 
AD_FUT núm. 30715 3.965,45 € 

   15.037,98 € 

Import total Esports 24.317,86 €   
 
 

Direcció d'Ocupació i Promoció de Ciutat   

Partides: 330202/431130/22799; 330202/431120/22799   

Exercici 2017  Import 

Document comptable D núm. 30835 11.358,20 € 

     

Exercici 2018 i 2019    

Document comptable D_FUT núm. 30745 11.358,20 € 

Document comptable D_FUT núm. 30743 2.714,00 € 

     

Import Ocupació i Promoció Econòmica 25.430,40 €   

 
 

                 

CINQUÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i 
suficient a les corresponents partides  dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró 
que s’aprovin pels exercicis  2018 i 2019, a fi de poder atendre les obligacions que 
meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 
 
SISÈ. Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i el preu 
adjudicat, autoritzar les operacions comptables inverses següents: 
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Direcció de Cultura     
Partida 610000/338110/22712; Partida 
610000/338120/22712 Import  

Document comptable A/ núm. 29425 10.949,00 € 

Document comptable A/ núm. 29429 5.020,75 € 

Document comptable A/ núm. 29422 2.102,50 € 

Document comptable A_FUT/ núm. 29479 12.902,00 € 

Document comptable A_FUT/ núm. 29488 1.534,05 € 

Document comptable A_FUT/ núm. 29520 5.020,75 € 

 
 

Direcció d'Esports     

Partides: 620000/341210/22799; 620000/341120/22799; 

620000/341320/22799    

   Import 

Document comptable A_FUT/ núm. 30632 72,37 € 

Document comptable A/ núm. 30918 72,37 € 

Document comptable A_FUT/ núm. 30707 5.443,50 € 

Document comptable A/ núm. 30592 1.400,10 € 

Document comptable A_FUT/ núm. 30676 268,20 € 

Document comptable A/ núm. 30578 268,20 € 

Document comptable A_FUT/ núm. 30683 284,10 € 

Document comptable A/ núm. 30584 95,10 € 

Document comptable A_FUT/ núm. 30640 459,85 € 

Document comptable A/ núm. 30574 459,85 € 

 
 

Direcció d'Ocupació i Promoció de Ciutat   

Partides: 330202/431130/22799; 330202/431120/22799 

   Import 

Document comptable A_FUT/ núm. 30744 230,00 € 

Document comptable A_FUT/ núm. 30746 1.773,80 € 

Document comptable A/ núm. 30836 1.773,80 € 

   

          
SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 
contractant”. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 

 

-Igualtat i Ciutadania- 

 

 

9 INICIAR  PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS. 
 
La Sra. Isabel Martínez Cid, Regidora delegada de Benestar Social, Convivència i 
Política Social d’Habitatge presenta la Proposta següent:  
 

“Relació de fets 
 
1. El projecte 454 – TAMASSINT per a la promoció de l’agricultura sostenible i 
desenvolupament rural a la plana d’Izoughar (Marroc) és un projecte  que s’inicia 
l’any 1998 per la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró (en endavant, FAVM), 
que estableix un partenariat amb una entitat local. La FAVM  ha resultat beneficiària 
de diferents subvencions, d’entre les quals, de l’Ajuntament de Mataró per a 
l’execució d’aquest projecte. 
 
 2. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (en endavant, Fons Català) 
actua en qualitat d’entitat col·laboradora de l’Ajuntament de Mataró en relació al 
projecte 454-Tamassint, assumint  el lliurament dels fons a l’entitat beneficiària, el 
seguiment, l’avaluació, la correcta execució d’aquest projecte i la intermediació en la 
recollida dels justificants de l’aplicació donada als fons per l’entitat beneficiària 
. 
 3. Aportacions de l’Ajuntament de Mataró, període 1998- 2010, al projecte 
Tamassint, d’acord amb el detall següent: 
 

Aportacions projecte Tamassint       

    Aportació 
10 % 
gestió  FAVM    

  Exercici Municipal Fons Cat. Projecte   

 1998 5.162,56€ 469,32€ 4.693,24€   

 1999 18.030,36€ 1.639,12€ 16.391,24€   

 2000 18.063,74€ 1.642,16€ 16.421,58€   

 2001 42.070,85€ 3.824,62€ 38.246,23€   

 2002 60.201,91€ 5.472,90€ 54.729,01€   

 2003 60.101,33€ 5.463,76€ 54.637,57€   

 2010 34.623,60€ 3.147,60€ 31.476,00€   

Totals 
1998-
2010 238.254,35€ 21.659,48€ 216.594,87€   

 
 
4. Informes del tècnic de l’Àrea de Projectes del Fons Català, de data 16 de març de 
2017,  de revisió de la justificació econòmica i sobre l’estat de justificació del projecte 
454 – TAMASSINT,  segons els quals resta pendent de justificar correctament per 
part de la FAVM l’import global de 65.791,62€, dels quals 34.653,82€ corresponen a 
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les aportacions realitzades per part de l’Ajuntament de Mataró, d’acord amb el detall 
següent: 
 
4.1. Aportacions al Projecte Tamassint, període 1998-2010, per l’Ajuntament de 
Mataró i d’altres ajuntaments i institucions: 
 

Aportacions 1998-2010 projecte Tamassint      

Ajuntament  de Mataró  216.594,87€    

Altres finançadors  175.838,78€    

Total    392.433,65€    

 

4.2 Aportacions al projecte Tamassint, període 1998-2010, pendents de justificar 

correctament: 

 

Aportacions 1998-2010 pendents justificar correctament       

       Aportacions Justificat Pendent Reintegrament 
Pendent 
ajustat 

Ajuntament  de 
Mataró 216.594,87€ 146.941,05€ 69.653,82€ 35.000,00€ 34.653,82€ 
Altres 
finançadors 175.838,78€ 144.700,98€ 31.137,80€  31.137,80€ 

Total   392.433,65€ 291.642,03€ 100.791,62€ 35.000,00€ 65.791,62€ 
 

4.3. Aportacions de l’Ajuntament de Mataró, període 1998-2010, pendents de justificar: 

 

Aportacions Ajuntament de Mataró pendents justificar 
correctament     

    Aportació 10% gestió  FAVM   Pendent 

  Exercici Municipal Fons Cat. Projecte Justificat justificar 

 1998 5.162,56€ 469,32€ 4.693,24€ 4.693,24€ 0,00 

 1999 18.030,36€ 1.639,12€ 16.391,24€ 16.391,24€ 0,00 

 2000 18.063,74€ 1.642,16€ 16.421,58€ 16.421,58€ 0,00 

 2001 42.070,85€ 3.824,62€ 38.246,23€ 38.246,23€ 0,00 

 2002 60.201,91€ 5.472,90€ 54.729,01€ 54.729,01€ 0,00 

 2003 60.101,33€ 5.463,76€ 54.637,57€ 16.459,75€ 38.177,82€ 

 2010 34.623,60€ 3.147,60€ 31.476,00€ 0,00 31.476,00€ 

Subtotals 1998-2010 238.254,35€ 21.659,48€ 216.594,87€ 146.941,05€ 69.653,82€ 

    Reintegrament 16/06/2014 20.000,00€ 

    Reintegrament 11/11/2014 15.000,00€ 

Totals 1998-2010 238.254,35€ 21.659,48€ 216.594,87€ 146.941,05€ 34.653,82€ 

 
 
4.4. Detall de l’import de les subvencions atorgades sense justificar: 
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5. Diferents requeriments efectuats per part del Fons Català (període del 7/07/2014 al 
7/09/2015) i per l’Ajuntament de Mataró (30/04/2015 i de 8/05/2015) a la FAVM de 
presentació de documentació justificativa als efectes d’arribar a justificar degudament 
la totalitat de l'import de les subvencions atorgades. 
 
6. Lliurament per part del Fons Català a l’Ajuntament de Mataró de la documentació 
justificativa de la despesa presentada per la FAVM i comprovació de la documentació 
justificativa en la part relativa a les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Mataró 
al projecte. 
 
7. Declaració de data 7 de juny de 2016 del director de Gestió del Fons Català on es 
fa constar, entre d’altres extrems, que entre els anys 2011 i 2013 es van fer diverses 
gestions i viatges conjuntament entre els representats de la FAVM i del Fons Català 
per tal de desencallar l’execució del projecte i que, atesa la dificultat de trobar una 
solució per a la continuïtat del  
projecte, el dia 27 de maig de 2014 es va fer una reunió en la qual es va demanar a la 
FAVM que aportés tota la documentació justificativa pendent i que retornés els 
recursos econòmics que encara no s’havien aplicat, fixant la data de 27 de maig de 
2014 com la data de finalització de l’actuació subvencionada. 
 
8. Informe del director de Gestió del Fons Català, de data  16 de març de 2017, en el 
qual proposa el tancament del projecte 454- TAMASSINT per a la promoció de 

l’agricultura sostenible i desenvolupament rural a la plana d’Izoughar (Marroc) i la 
reclamació a la FAVM  
 

 

de devolució dels recursos econòmics percebuts i pendents de justificar per un import 
de 65.791,62€, dels quals 34.653,82€ corresponen a les aportacions de l’Ajuntament 
de Mataró a aquest projecte. 

                                                
1
 Certificat del president de la FAVM,  de data 11 de maig de 2015, de cessió de l’import de les despeses de 

coordinació -no justificades correctament- per a altres finalitats. 
2
 Certificat del president de la FAVM  segons el qual a data 28 de maig de 2014 l’import que tenien al seu compte 

de la Caixa era de 62.530,30€, els quals tornarien segons terminis pactats. Posteriorment la FAVM va efectuar dos 

reintegraments de 20.000€ i de 15.000€ en data 16/06/2014 i 11/11/2014 respectivament. 
 

 Detall import sense justificar degudament 
                              

65.791,62€ 
   

 

 Justificació J25 no acceptada (pagament IRRIEST sense execució 
treballs) 19.779,93€ 

 Justificació J28 no acceptada (despeses administratives  2011-2012-2013)  6.176,57€ 

 

 Justificació J29 no acceptada (despeses de coordinació 2011-2012-2013-
2014) 16.500,00€1 

 FAVM-Import  no aplicat projecte ( pendent de reintegrar) 11.030,30€2 

 No presentats justificants 12.304,82€ 
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Informe jurídic de data 22 de març de 2017 que consta a l’expedient i que es dona 
per reproduït a efectes de motivació. 
 
Fonaments de dret 

 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions.  
Bases generals reguladores per a la concessió de subvencions per part de 
l’Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms. 
Conveni subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i el Fons Català de data 5 de març de 
2012. 
 
Per tot l’exposat a la JUNTA DE GOVERN LOCAL PROPOSO, si s’escau, l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Iniciar el procediment de reintegrament contra la Federació d’Associacions  
Veïnals de Mataró, en virtut de l’article 37.1.c) de la Llei 38/2003 general de 
subvencions, per la justificació insuficient, per import de 34.653,82€, de les 
subvencions atorgades per l’Ajuntament de Mataró,  per un import total de 
216.594,87€,  a aquesta entitat per al projecte 454 – TAMASSINT per a la promoció 
de l’agricultura sostenible i desenvolupament rural a la plana d’Izoughar (Marroc), 
d’acord amb el detall que figura a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Concedir a la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró i al Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, com a entitat col·laboradora, el termini de quinze 
dies hàbils per formular al·legacions i presentar la documentació que considerin 
escaient en la defensa dels seus interessos. 
 
Tercer.- Notificar l’acord a la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró, com a 

entitat beneficiària, i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com a entitat 
col·laboradora, i informar-los que el termini màxim per resoldre i notificar la resolució 
és de dotze mesos des de la data de l’acord d’iniciació, transcorregut el qual s’haurà 
de declarar la caducitat de l’expedient” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (5). 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
  

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 

 

10 DONAR-SE PER ASSABENTATS DEL DECRET DE CADUCITAT DEL 
RECURS D’APEL•LACIÓ NÚM. 224/2011 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA, CONTRA LA SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS 
ORDINARI NÚM. 223/2008 DEL JCA NÚM. 12 DE BARCELONA, EN RELACIÓ A 
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LA VENDA DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC DEL SECTOR PMU 01D, RONDA 
BARCELÓ/ILLA FÀBREGAS I DE CARALT. 

 

La Senyora Núria Calpe i Marquet, Regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i 
Sostenibilitat, presenta la Proposta següent:  
 
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Secció 5a, ha dictat Decret de 16 
de febrer de 2017, pel qual declara d’ofici la caducitat del recurs d’apel·lació núm. 
224/2011 i posterior arxiu de les actuacions, interposat per la CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR (CUP) contra la Sentència núm. 351 de 24 de novembre de 2009, 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona. 
 
La Sentència apel·lada desestimava el recurs ordinari núm. 223/2008, interposat per la 
CUP contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 13 de març de 2008, que va resoldre 
desestimar el recurs de reposició contra l’ acord del Ple de 10 de gener de 2009, en 
virtut del qual es va aprovar la venda a PUMSA SA, de l’aprofitament que s’obtingués de 
la finca número 7 del projecte de reparcel·lació del sector PMU 01-d  Ronda Barceló/ Illa 
de Can Fàbregas de Caralt de Mataró.  
 
El TSJC, a petició de les parts, l’1 de setembre de 2015 va suspendre la tramitació del 
recurs pel termini de seixanta dies, sense que transcorregut el termini sol·licitessin la 
represa, per la qual cosa per resolució de 22 de desembre de 2015, acordà l’arxiu 
provisional de les actuacions. 
 
Vistos els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, a la Junta de Govern Local, en virtut de les 
competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, 
l’adopció, si s’escau, dels següent ACORD 
 
Donar-se per assabentats del Decret del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
de 16 de febrer de 2017, que acorda la caducitat i arxiu de les actuacions del recurs 
d'apel·lació núm. 224/201, interposat per la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR 
(CUP), amb la qual cosa queda ferma la Sentència dictada en primera instància que 
confirma la legalitat de l’acord del Ple de 10 de gener de 2008, de venda a PUMSA de 
l’aprofitament mig que s’obtingués de la finca número 7 del projecte de reparcel·lació del 
sector PMU 01-d  Ronda Barceló/ Illa de Can Fàbregas de Caralt de Mataró.  
 
Es donen per assabentats 
 
 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

 

-Servei Policia Local- 
 

 

11 CONCESSIÓ DE MEDALLES I FELICITACIONS DEL DIA DE LA POLICIA 
LOCAL 2017.   
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Núria Moreno Romero, Regidora Delegada del Via Pública, Equipaments  i Espais 
Públics, presenta la Proposta següent.  
 
“D’acord amb el que disposa l’art. 76 del Reglament de la Policia Local de Mataró en 
relació al procediment de concessió de la Medalla al Mèrit Professional, estableix que 
correspondrà l’esmentada concessió a la Junta de Govern Local a proposta de 
l’Alcalde o regidor delegat, previ informe de la Prefectura del cos. 
 
Atès que els informes de la Policia Local de data  16 de març de 2017 proposen la 
concessió de Medalla al Mèrit Professional de primera categoria al senyor,  C.S.M, 
inspector cap de la Policia Local de Pineda de Mar, en reconeixement a la seva 
contribució a la millora dels serveis de seguretat pública  en general i a la 
col·laboració específica amb la Policia Local, tot beneficiant els serveis oferts al 
ciutadans de Mataró.   I  la concessió de la medalla al Mèrit Professional de segona 
categoria a  J.L.S, sotsinspector de la Policia Local de Mataró, en reconeixement a la 
seva contribució a la millora continua del Servei de Policia Local de Mataró , i  a l’ 
agent G.G.G en reconeixement a la seva trajectòria  professional a la Policia Local de 
Mataró. 
 
Per aquestes raons, 
 
La Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics en virtut de les 
competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015 a aquesta 
Junta de Govern Local,  PROPOSA: 
 
PRIMER.- Concedir la Medalla al Mèrit Professional de primera categoria a: 
 C.S.M  
 
SEGON.- Concedir la Medalla al Mèrit Professional de segona categoria a: 
 J.L.S 
 G.G.G 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a les persones interessades”. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (5). 
 
 
 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació- 
 

 
12 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 
NÚM. 15/2017, DE 23 DE GENER, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU 3 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU 76/2016-D, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE 11 DE DESEMBRE DE 
2015. 
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Núria Moreno Romero, Regidora Delegada del Via Pública, Equipaments  i Espais 
Públics, presenta la Proposta següent: 
 
“En data 11 de desembre de 2015, la  regidora delegada de Via Pública, 
Equipaments i Espais Públics, va resoldre desestimar les al·legacions presentades 
per A.G.M. i imposar una sanció de 200 € per la comissió d’una infracció lleu i una 
sanció de 300 € per la comissió d’una infracció greu en matèria de Civisme. 
 
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 76/2016-D  pel Jutjat 
Contenciós Administratiu 3 de Barcelona. 
 
En data 23 de gener de 2017, practicades les actuacions processals procedents, es 
dictà sentència núm. 15/2017 que resol: “Desestimar íntegramente la demanda 
deducida por A.G.M. contra el Decreto del Ayuntamiento de Mataró por el que se 
imponía sendas sanciones  de 200 y 300 euros por la comisión de las infracciones 
recogidas en los artículos 7.2 y 13.1 de la Ordenanza de Civismo que se confirma en 
su integridad con expresa imposición de costas”. 
 
Fent ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de 
disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució 
d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, a la Junta de Govern, PROPOSO: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 15/2017, 

de 23 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de 
Barcelona , en relació al recurs contenciós administratiu 76/2016-D 
contra la resolució de data 11 de desembre de 2015. 

 
SEGON.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal 

que, en el que calgui, procedeixi a la seva execució. 
 
 
Es donen per assabentats 
 
 
Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 
 
Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del 
Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de 
substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió. 
 
 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 
 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai 
Públic- 
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13  APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.L PER LA COMISSIÓ D’UNA 
INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS. 
 
Núria Moreno Romero, Regidora Delegada del Via Pública, Equipaments  i Espais 
Públics, presenta la Proposta següent: 
 

“ANTECEDENTS DE FET: 
 
PRIMER.- Per Decret número 8471/2016, de 21 de novembre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a A.L, per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número C16/10184, aixecada en data 11 d’abril de 2016 a les 20:15 hores pels 
Agents de la Policia Local número 3838 i 3848. 
 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
Els agents denunciants van observar a la personada denunciada portant un gos de 
raça considerada potencialment perillosa al Parc de la Vila Romana, concretament 
un gos de raça American Staffordshire.  
 
Els agents denunciants van demanar al senyor A.L que lligués i posés el morrió al 
gos i aquest va fer cas omís. 
 
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient 
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a 
A.L, en data 9 de desembre de 2016. Aquesta notificació va resultar infructuosa, 
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de 
notificació amb idèntic resultat. 
 
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar 
mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de l’Estat (BOE de data 28 de desembre de 2016), segons el que disposa l’article 44 
de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 
hagin realitzat cap d’aquestes accions. 
 

FETS PROVATS: 
 
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser 
qualificats de delicte o falta penal. 
 

FONAMENTS DE DRET: 
 
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 

3. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels 
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu 
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que 
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i 
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment 
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas 
poden ésser conduïts per menors de setze anys. 

4. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu 
tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança 
amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa 
la Ley 50/1999. 
 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

RESPONSABLES: 
 
Resulta responsable: 
•  A.L 

SANCIONS APLICABLES: 
 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una 
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
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L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 
 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 
 
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcedència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continunitat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comisió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
 
Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais 
Públics ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
 
La continuitat o persistència en la conducta infractora és el criteri que s’ha tingut en 
compte a l’hora de graduar la sanció, en tant que els agents denunciants van 
demanar al senyor A.L que lligués i posés el morrió al gos i aquest va fer cas omís. 

 
PROPOSTA DE SANCIÓ: 

 
Imposar una sanció de 2.404,05 euros a A.L, per la comissió d’una infracció molt 
greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Imposar una sanció de 500,00 euros a A.L, per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Imposar una sanció de 400,51 euros a A.L, per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Imposar una sanció de 600,00 euros a A.L, per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resulti de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 
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MESURES PROVISIONALS: 

 
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
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 LES SANCIONS: 

 
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 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 de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015, es deleguen les competències en 
matèria de Via Pública, Equipaments i Espais públics a Núria Moreno Romero. 
 
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. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, i en consonància amb la proposta de l’instructor/a 
formulada a la fase d’instrucció, 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a A.L, per la comissió d’una 
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos 
. 
SEGON.- Imposar una sanció de 500,00 euros a A.L, per la comissió d’una infracció 
greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
TERCER.- Imposar una sanció de 400,51 euros a A.L, per la comissió d’una infracció 
greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
QUART.- Imposar una sanció de 600,00 euros a A.L, per la comissió d’una infracció 
greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades”. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (5). 
 
 
14 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.M.P.V. PER LA COMISSIÓ 
D’UNA INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS.  
 
Núria Moreno Romero, Regidora Delegada del Via Pública, Equipaments  i Espais 
Públics, presenta la Proposta següent: 
 

“ANTECEDENTS DE FET: 
 
PRIMER.- Per Decret número 8821/2016, de 2 de desembre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a JM.P.V., per la comissió de presumpta infracció en 
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través 
de l’acta número 119285/2015, aixecada en data 16 de febrer de 2015 a les 18:25 
hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat 
Ciutadana de l’ABP de Mataró número 6906 i 14589, referent al Carrer de Sant 
Agustí, 1 de 08301 Mataró. 
 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa 
al carrer Sant Agustí, 1, concretament un gos de raça Dog argentí. 
 
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient 
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a 
JM.P.V., en data 9 de gener de 2017. Aquesta notificació va resultar infructuosa, 
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de 
notificació amb idèntic resultat. 
 
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar 
mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de l’Estat (BOE de data 31 de gener de 2017), segons el que disposa l’article 44 de 
la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 
hagin realitzat cap d’aquestes accions. 
 

FETS PROVATS: 
 
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley 
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser 
qualificats de delicte o falta penal. 
 

FONAMENTS DE DRET: 
 
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 
Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels 
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu 
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que 
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i 
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment 
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas 
poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

RESPONSABLES: 
 
Resulta responsable: 
•  JM.P.V. 
 

SANCIONS APLICABLES: 
 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una 
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 
 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 
 
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
 
a)  La transcedència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
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infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continunitat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comisió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
 
Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais 
Públics ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims 
establerts legalment. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 
 
Imposar una sanció de 300,51 euros a JM.P.V., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resulti de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 
 

MESURES PROVISIONALS: 
 
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

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 LES SANCIONS: 
 
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 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 de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015, es deleguen les competències en 
matèria de Via Pública, Equipaments i Espais públics a Núria Moreno Romero. 
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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. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, i en consonància amb la proposta de l’instructor/a 
formulada a la fase d’instrucció, 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a JM.P.V., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (5). 
15  PROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A D.B.O. PER LA COMISSIÓ 
D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS.  
 
Núria Moreno Romero, Regidora Delegada del Via Pública, Equipaments  i Espais 
Públics, presenta la Proposta següent: 
 
 

“ANTECEDENTS DE FET: 
 
PRIMER.- Per Decret número 8468/2016, de 21 de novembre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a D.B.O. per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número c16/24051, aixecada en data 27 d’agost de 2016 a les 18:00 hores pels 
Agents de la Policia Local número 3598 i 3858, referent al Carrer d’Argentona, 20 de 
08302 Mataró. 
 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça 
considerada potencialment perillosa al carrer d’Argentona, concretament un gos de 
raça American Stafforshire Terrier. 
 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a D.B.O., en 
data 9 de desembre de 2016, i es comunicà el termini corresponent per a formular 
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es 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.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 
hagin realitzat cap d’aquestes accions. 
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FETS PROVATS: 

 
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats 
de delicte o falta penal. 

FONAMENTS DE DRET: 
 
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 

5. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

6. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

7. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 

8. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu 
tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança amb 
l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa la Ley 
50/1999. 
 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  D.B.O. 

SANCIONS APLICABLES: 
 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
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correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa 
de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

 
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

 
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
 
a)  La transcedència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continunitat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comisió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
 
Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais 
Públics ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts 
legalment. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 
 
Imposar una sanció de 2.404,05 euros a D.B.O., per la comissió d’una infracció molt 
greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Imposar una sanció de 200,51 euros a D.B.O., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Imposar una sanció de 400,00 euros a D.B.O., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Imposar una sanció de 600,00 euros a D.B.O., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
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presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resulti de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 
 

MESURES PROVISIONALS: 
 
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

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 LES SANCIONS: 
 
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 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 de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015, es deleguen les competències en 
matèria de Via Pública, Equipaments i Espais públics a Núria Moreno Romero. 
 
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. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, i en consonància amb la proposta de l’instructor/a 
formulada a la fase d’instrucció, 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a D.B.O., per la comissió d’una 
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 200,51 euros a D.B.O., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
TERCER.- Imposar una sanció de 400,00 euros a D.B.O., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
QUART.- Imposar una sanció de 600,00 euros a D.B.O., per la comissió d’una 
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infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades”. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (5) 
 
 
 
16 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A I.P.C. PER LA COMISSIÓ D’UNA 
INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS. 
 
Núria Moreno Romero, Regidora Delegada del Via Pública, Equipaments  i Espais 
Públics, presenta la Proposta següent: 
 

“ANTECEDENTS DE FET: 
 
PRIMER.- Per Decret número 8470/2016, de 21 de novembre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a I.P.C., per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número C16/22693, aixecada en data 11 d’agost de 2016 a les 20:30 hores 
pels Agents de la Policia Local número 3708 i 3598. 
 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
 
Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça 
considerada potencialment perillosa a la Plaça Isla Critina, concretament un gos de 
raça Rottweiler. 
   
A la plaça hi havia molta afluència de persones, entre elles hi havia nens jugant. 
 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a I.P.C., en 
data 13 de desembre de 2016, i es comunicà el termini corresponent per a formular 
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es 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.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 
hagin realitzat cap d’aquestes accions. 
 

FETS PROVATS: 
 
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
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inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats 
de delicte o falta penal. 

FONAMENTS DE DRET: 
 
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 

9. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

10. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 

11. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu 
tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança amb 
l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa la Ley 
50/1999. 

12. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

 
RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  I.P.C. 

SANCIONS APLICABLES: 
 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa 
de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
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tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 
 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 
 
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
 
a)  La transcedència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continunitat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comisió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
 
Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais 
Públics ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
La naturalesa dels perjudicis causats a terceres persones, atès que hi havia nens 
jugant a la plaça, és el criteri que s’ha tingut en compte a l’hora de graduar la sanció. 

 
PROPOSTA DE SANCIÓ: 

 
Imposar una sanció de 2.404,05 euros a I.P.C., per la comissió d’una infracció molt 
greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Imposar una sanció de 500,00 euros a I.P.C., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Imposar una sanció de 600,00 euros a I.P.C., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Imposar una sanció de 300,51 euros a I.P.C., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resulti de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 
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MESURES PROVISIONALS: 

 
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

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 LES SANCIONS: 
 
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 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 de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015, es deleguen les competències en 
matèria de Via Pública, Equipaments i Espais públics a Núria Moreno Romero. 
 
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. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, i en consonància amb la proposta de l’instructor/a 
formulada a la fase d’instrucció, 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a I.P.C., per la comissió d’una 
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 500,00 euros a I.P.C., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
TERCER.- Imposar una sanció de 600,00 euros a I.P.C., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
QUART.- Imposar una sanció de 300,51 euros a I.P.C., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
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CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (5) 
 
 
 
-Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans- 

 
 

17  RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 
AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 
PRESENTADA PER  AGLL. 
 
El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 
proposta següent:  
 
 
“Supòsit de fet 
 
1. Per Decret 1117/2017, de 9 de febrer, es va contractar al senyor A.G.Ll., amb 
categoria professional de professor titular A de secundària, a l’Institut Municipal 
Miquel Biada, amb efectes de 23 de gener de 2017, i amb una prestació a temps 
complet, per substituir la senyora R.S.B., que es troba en situació d’incapacitat 
temporal i que desenvolupa la seva tasca docent impartint classes de l’àmbit de 
tecnologia a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) de l’indicat Institut. El Sr. G. 
està adscrit sota la dependència jeràrquica del cap de Servei d’Educació, de 
l’Ajuntament de Mataró.  
 
2. El Sr. G. ha presentat, en data 2 de febrer de 2017, escrit de sol·licitud de 
compatibilitat de segona activitat en el què demana compatibilitzar les funcions que 
exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada secundària per compte 
pròpia que, segons exposa en la seva sol·licitud, és de professor particular a alumnes 
de batxillerat i adults que es preparen per fer les proves d’accés, en un centre 
d’estudis denominat “Plató”, en una jornada laboral diària de 4 hores (de 16 hores a 
20 hores).  
 
Fonaments de dret  
 
1.  El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques 
ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 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. 
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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. I, en igual sentit ho recull la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, que a la seva exposició de motius reflecteix, entre d’altres principis 
inspiradors d’aquesta: 
 

- El de la dedicació del personal al servei de les administracions 
públiques a un sol lloc de treball 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. 

-  
L’article 1.2. de la mateixa llei autonòmica determina que aquesta s’aplica a 
les activitats del personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els 
organismes i les empreses que en depenen. 

 
3. Els articles 16 i 17 de la Llei 21/1987, i 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. Altrament, convé esmentar les prohibicions contemplades explícitament a l’art. 

11 de la norma catalana, en concret i respecte la sol·licitud que ara ens ocupa, 
les establertes als apartats següents: 
 

a) el desenvolupament d’activitats privades, per si o mitjançant 
substitució, 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, l’organisme, l’entitat 
o l’empresa pública en què presta serveis.  
 
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici 
d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament 
interessats.  
 
És important també posar de relleu que s’exceptuen de compatibilitat les 
activitats professionals que han de prestar a persones a qui s’estigui 
obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic. 
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b) La pertinença a consells d’administració o a òrgans rectors d’empreses 
o entitats privades, si l’activitat d’aquestes està directament relacionada 
amb les que desenvolupi el departament, l’organisme, l’entitat o l’empresa 
pública en què presta serveis el personal afectat i sens perjudici del que 
estableix l’article 7. 
 
c) el desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, ja sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 
d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi 
intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó 
del lloc públic. 

 
És important incidir en aquests supòsits d’incompatibilitat que disposa la norma 
autonòmica atès que l’interessat pretén compatibilitzar l’activitat principal que presta 
en aquesta corporació local, en qualitat de professor de l’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO), amb una activitat privada secundària de professor particular 
d’alumnes que cursen Batxillerat i a adults en general que es preparen per fer les 
proves d’accés. Per tant cal advertir a l’interessat que no podrà impartir classes 
particulars a alumnes que cursin l’ESO, per quant incorreria en un supòsit clar 
d’incompatibilitat i, per tant, expressament no autoritzat. 
 
5. L’article 12.2 de la Llei de la Generalitat de Catalunya, disposa que es pot 
reconèixer la compatibilitat per activitats privades, llevat, de les regulades a l’article 
11 del punt anterior, sempre i quan en cap cas la suma de jornades de l’activitat 
pública principal i l’activitat privada no superi la jornada ordinària de l’Administració 
incrementada en un 50%. Així també ho recull l’article 329.2 del Decret 214/1990, de 
30 de juliol.  
 
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 (37,5 hores/setmana) de 
mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2017 la jornada ordinària de treball s’ha 
establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanal (36,40 hores/setmana). 
Aquesta jornada incrementada en un 50% (18 hores amb 20 minuts) suposa un 
còmput de 55 hores/setmana. 
 
Atès que l’activitat privada secundària que es pretén compatibilitzar s’imparteix en 
una modalitat de temps parcial de 4 hores diàries (de 16h a 20 h), fent un còmput 
setmanal de 20 hores/setmana, cal incidir en el fet que la suma de jornades de 
l’activitat pública principal i l’activitat privada supera la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada en un 50%, i, en conseqüència, cal advertir a l’interessat 
que la indicada activitat privada no podrà excedir les 18 hores amb 20 minuts 
setmanals per tal de respectar els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat 
pública i la privada. 

 
6. Així mateix, cal advertir a l’interessat que advertir que la realització de la segona 
activitat no pot modificar ni interferir en la jornada i horari que té establert en aquest 
Ajuntament, tal i com expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així 
com també ho disposa l’article 343 del Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 
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Administracions Públiques. La mateixa normativa que venim referint igualment 
determina que els reconeixements de compatibilitat resten sense efecte en cas de 
canvi de lloc de treball en el sector públic o, com especifica l’art. 343 del Decret 
214/1990, de modificació de les condicions del lloc de treball. 

 
7. És important citar també l’article 13 de la Llei 21/1987 de la Generalitat de 
Catalunya, de 26 de desembre, doncs es taxativa la seva redacció en explicitar que el 
personal a qui es refereix aquesta Llei no podrà invocar o fer ús de la seva condició 
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. Així 
també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
8. Tot i l’esmentat en els punts anteriors, no obsta el que l’interessat, com a 
treballador públic, tingui present igualment el contingut de l’artícle 53.5 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En aquest s’estableix, 
entre d’altres, principis rectors del codi de conducta dels treballadors públics que 
aquests s’abstindran en aquells assumptes en els què tinguin un interès personal, així 
com de tota activitat privada o interès que pugui suposar un risc de plantejar 
conflictes d’interessos amb el seu lloc públic. 
 
9. Així també cal assabentar que l’incompliment d’allò disposat a la normativa 
esmentada, tal i com així ho disposa, 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, 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 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 allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA A LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada entre l’activitat principal que 
realitza en aquest Ajuntament el Sr. A.G.Ll., i l’activitat privada secundària per compte 
pròpia, de professor particular a alumnes de batxillerat i adults que es preparen per 
fer les proves d’accés, en un centre d’estudis denominat “Plató”, en els termes i 
paràmetres legals referits en la part expositiva del present acord. 
 
SEGON Informar a la persona interessada que:  
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- El reconeixement de compatibilitat del present acord 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). 
 
 
 
18  RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 
AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 
PRESENTADA PER SCB. 
 
El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 
proposta següent:  
 
 
“Supòsit de fet 
 
I. La senyora S.C.B. és treballadora de l’Ajuntament de Mataró amb un 

contracte laboral per obra o servei determinat, a temps parcial del 50% de 
jornada, com a educadora 1r cicle d’educació infantil per donar reforç a les 
diferents aules de 0-3 anys de l’Escola Bressol Els Menuts, des del 6 de març 
de 2017 i fins el 30 de juny de 2017.  

 
Segons senyala la Cap de Secció d’Educació Infantil, l’horari de la Sra. C. a 
l’Escola Bressol Els Menuts és de dilluns a divendres, de 14’15 hores a 17’30 
hores. A més, ha de realitzar 3 hores no lectives a la setmana, de les quals 1 
hora la desenvolupa els dilluns de 13’15 hores a 14’15 hores. 

 
II. La Sra. C. ha presentat sol·licitud de compatibilitat de segona activitat (registre 

d’entrada 0812130008-1-2017-009108-1) en què demana compatibilitzar les 
funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada 
secundària per compte aliena a l’empresa IF SEASONS, S.L, amb la categoria 
professional d’administrativa. La relació laboral és mitjançant un contracte 
indefinit, a temps parcial realitzant 19’25 hores setmanals, en horari de matí i 
una retribució mensual de 462,92 euros bruts.  

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

Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les 
corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa 
jurídica de la relació de treball. I en igual sentit ho recull la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, que a la seva exposició de motius reflecteix, entre 
d’altres principis inspiradors d’aquesta:  
 

- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a    
un sol lloc de treball;  

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

 
3. L'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 

servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats 
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública 
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la 
jornada de treball i l'horari de l’interessat.  

En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un 
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, 
autorització expressa prèvia. I l'article 343 del Decret abans referit senyala que el 
reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari 
de l'interessat.  
 

4. Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat 
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic 
o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de modificació de 
les condicions del lloc de treball. 

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

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

6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les 
de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 
d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi 
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals 
prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del 
lloc públic.  

7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el 
personal a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva 
condició pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o 
professional. 

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

8. L'art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que no és 
possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les 
de caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional 
hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de 
l'entitat local en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es 
relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit 
el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat 
local; la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, 
en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o 
en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

 

9. L'article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la 
suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot 
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en 
un 50%. El conveni col·lectiu que regula el personal docent d’aquesta Corporació 
estableix, amb caràcter general per aquest personal, que la jornada ordinària de 
treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5 hores), a excepció del 
personal de les escoles bressol que s’estableix en 38,5 hores setmanals durant 
els períodes d’atenció als infants.  

La jornada ordinària del personal de les escoles bressol corresponent a 38,5 
hores/setmana, incrementada en un 50% (19,25 hores), resulta un total de 57,75 
hores.  
 
Per altra banda, hem de tenir en compte que la interessada no realitza en aquest 
Ajuntament la totalitat de la jornada ordinària sinó que el seu contracte laboral 
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amb la corporació municipal és a temps parcial corresponent al 50% de la jornada 
(en total, resulta un còmput de 19,25 h/setmana, segons la totalitat de l’horari que 
detalla la Cap de Secció d’Educació Infantil). S’entén, per tant, que el còmput que 
marca la normativa s’hauria de realitzar sobre la jornada real que la interessada 
realitza en l’activitat pública principal. Partint d’aquesta dada, si a la jornada de 
19,25 h/setmana de l’activitat pública principal se li afegeix la jornada que la 
interessada sol·licita compatibilitzar en l’activitat privada, també de 19,25 
hores/setmana, obtenim un resultat total de 38,50 hores. En conseqüència, 
respecte els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la privada 
fixats per la normativa, la sol·licitud de la Sra. C. s’adequaria a la normativa.  
 

10. 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, de 30 de juliol, tipifica com a 
falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre 
incompatibilitats. 
 

11. L’art. 333. a) i l'art. 344 del mateix 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 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 allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA A LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora S.C.B.  entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada 
secundària, per compte aliena a l’empresa IF SEASONS, S.L, amb la 
categoria professional d’administrativa, mitjançant un contracte 
indefinit, a temps parcial de 19,25 hores setmanals, en horari de matí i 
una retribució mensual de 462,92 euros bruts, en els termes i 
paràmetres referits en la part expositiva del present acord.  

 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

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

 
TERCER.-  Notificar el present acord a la persona interessada”. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (5) 
 
 
 
19 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 
AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 
PRESENTADA PER JMN. 
 
El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 
proposta següent:  
 
“I. Supòsit de fet 
 
El Sr. J.M.N., funcionari interí per vacant ocupant plaça de tècnic superior, subgrup 
A1 i adscrit a un lloc de treball de Coordinador de programes de convivència, al 
Servei d’Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament de Mataró, ha presentat sol·licitud 
(registre núm. 0812130008-1-2017-006295-1) de compatibilitat de segona activitat en 
què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb 
una activitat pública secundària com a professor associat, a temps parcial, a la 
Universitat de Girona. 

 
La durada de la relació laboral seria de l’1 de febrer de 2017 al 31 de juliol de 2017, 
amb una jornada laboral setmanal de 3 hores i mitja (els dijous de 16 h a 19’30 h) i 
una retribució mensual de 229,53 euros.  
 
II. 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’article 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 
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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 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, de 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 2017, 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 tingui assignats l’interessat a la Universitat de Girona no 
podrà interferir en la jornada de treball ni l’horari que ha de complir el Sr. M. 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 M., la remuneració global no superaria els límits 
establerts a l’article 7. 
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8. L’art. 333. a) i l'art. 344 del mateix 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 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 allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA A LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en 

aquest Ajuntament el senyor J.M.N., funcionari interí per vacant 
ocupant plaça de tècnic superior, subgrup A1 i adscrit a un lloc de 
treball de Coordinador de programes de convivència, al Servei 
d’Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament de Mataró, amb una activitat 
pública secundària com a professor associat a la Universitat de Girona, 
en règim de dedicació a temps parcial, i per al període de l’1 de febrer 
de 2017 a 31 de juliol de 2017, sense que aquest reconeixement de 
compatibilitat modifiqui la jornada de treball ni l’horari de l’interessat.  

 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

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

- 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) 
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a  les tres de de la tarda, el senyor 
President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta. 
 


