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ACTA NÚM. 9/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 13 DE MAIG  DEL  2013. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el tretze de maig del dos mil tretze, 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 JOAN 

MORA I BOSCH, Alcalde - president 

 
 
Hi concorren: 
 

En Joan Mora i Bosch           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez  3ra. Tinent d’Alcalde 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 

             S’incorpora a la sessió en el punt núm. 8  de l’ordre del dia 

En Miquel Rey i Castilla   Regidor 
En Ramon Reixach i Puig   Regidor 

 
 

 

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

 

 

Excusa la seva assistència la senyora Olga Ortiz i Moreno, Regidora 
 

 

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  29 d’abril de 
2013. 

 

 
 
2 DESPATX OFICIAL 
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 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del 
subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l’Ajuntament de 
Mataró, la companyia d’Aigües de Mataró, SA (AMSA) i GINTRA (grup PUMSA). 

4 Resolució dels recursos interposats contra els plecs que regulen la contractació dels 
serveis de telecomunicacions per l’Ajuntament de Mataró i les seves empreses 
públiques. 

5 Modificar la clàusula novena del plec de clàusules administratives particulars del 
servei de manteniment de les àrees de jocs infantils de Mataró. 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 

6 Proposta de modificació de bases específiques del procés de provisió temporal del 
lloc de treball de cap de secció de Gestió Jurídica, adscrit al Servei d’Urbanisme, 
Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge, de l’Àrea de Serveis Territorials i Via Pública. 

7 Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2749/2013, de 25 d'abril,  d'autorització de 
compatibilitat de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball 
presentada per AGS. 

 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats- 
 
8 Ordre de retirada de rètol a l’av. Perú, 53, bxs 
 
 -Via pública- 
 
9 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 82/2013, de 21 de febrer, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs 
contenciós administratiu 185/2011 A contra la resolució formulada per Decret núm. 
1593/11, de data 1 de març de 2011, del Conseller Delegat de Via Pública 

 
 PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
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  29 d’abril de 2013. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

 

 

 

 
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
-Servei de Compres i Contractacions- 

 

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL 

SUBMINISTRAMENT DE GASOLINA I GASOIL PER A VEHICLES I CALEFACCIÓ 

DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, LA COMPANYIA D’AIGÜES DE MATARÓ, SA 

(AMSA) I GINTRA (GRUP PUMSA). 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 

1. Mitjançant informe de data 18/03/2013, el tècnic de Compres del Servei de 

Compres i Contractacions sol·licita la tramitació de la contractació del 

subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l’Ajuntament de 

Mataró, la companyia d’Aigües de Mataró, SA (AMSA) i GINTRA (grup PUMSA).  

 

2. El pressupost màxim de licitació per l’ any de durada inicial del contracte es de 

111.819,35 €, IVA no inclòs.  

 

3. A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la 

possibilitat de pròrroga per 1 any addicional i les possibles modificacions 

contemplades en la clàusula vintena del present plec, el valor estimat del contracte és 

de 234.820,63 euros. 
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4. Consta a l’expedient: 

 
• informe del secretari general de data 06/05/2013, 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 06/05/2013 respecte a l’existència de 

crèdit adequat i suficient . 

 

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. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de gasolina i gasoil 

per a vehicles i calefacció de l’Ajuntament de Mataró, la companyia d’Aigües de 

Mataró, SA (AMSA) i GINTRA (grup PUMSA), per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 111.819,35 euros, IVA no inclòs, per l’ any de 

durada inicial del contracte. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per 1 anys addicional i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula vintena del plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del 

contracte és de 234.820,63 euros. 

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques 

particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, 

mitjançant tramitació ordinària i procediment obert  subjecte a regulació harmonitzada 

 

Tercer.- Convocar la licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
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aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de 

la remissió de l’ anunci al DOUE. 

 

Quart.- Atendre la despesa de fins a 111.819,35 €, més 23.482,07 € en concepte 

d’IVA, en total, 135.301,42 €,  de la següent manera: 

 

113.521,42 €,  IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Mataró 
 
Exercici 2013: 72.221,42 euros (operació A núm. 00448) 
Exercici 2014 : 41.300,00 euros (operació APOS núm. 00449) 
 
21.180 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’empresa Aigües de Mataró, SA 
600 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de GINTRA (Grup PUMSA).   
 

Cinquè.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del 

present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent partida 

del pressupost municipal que s’aprovi per a l’ exercici 2014 , a fi de poder atendre les 

despeses que es preveu meriti la present contractació durant l’ esmentada anualitat.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

4 RESOLUCIÓ DELS RECURSOS INTERPOSATS CONTRA ELS PLECS 

QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 

PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I LES SEVES EMPRESES PÚBLIQUES. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2013 es va acordar 

iniciar l’expedient de contractació dels serveis de telecomunicacions per l’Ajuntament 

de Mataró i les empreses municipals Aigües de Mataró, MESSA, PUMSA, GINTRA i 
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TecnoCampus Mataró-Maresme, dividit en 3 lots: Lot 1: Comunicació de veu en 

ubicació permanent, Lot 2: Comunicacions mòbils de veu i dades, i comunicació de 

dades i accés a Internet. 

 

2. En data 20 de març de 2013 Vodafone España, SAU, interposa recurs de reposició 

contra els el plec de condicions tècniques que regulen l’esmentada contractació, 

al·legant que el preu màxim unitari indicat pels serveis BRI XDSL y Línies 

analògiques es troben per sota del preu regulat per aquests serveis. 

 

3. D’aquest recurs s’ha donat trasllat als interessats en el procediment, sense que 

hagin presentat cap al·legació. 

 

4. Per una altra banda, en data 20 de març de 2013, Telefónica de España, SA 

presenta anunci d’interposició de recurs especial en matèria de contractació, que es 

formalitza davant l’Òrgan Administració de Recursos Contractuals de Catalunya, en el 

qual s’impugnen –al igual que Vodafone España- el preus màxims fixats pels serveis 

BRI XDSL y Línies analògiques, i, a més pel reu màxim per Internet Garantit 10 Mb 

Backup, per entendre que es troben per sota del preu regulat per aquests serveis. 

 

5. Sol·licitat informe al Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, aquest 

ha estat emès en data 4 d’abril, i en ell es comunica que en l’estat actual de les 

infraestructures de telecomunicacions a Mataró, els operadors de serveis de 

telecomunicacions, en les seves propostes, habitualment utilitzen el bucle local 

d’abonat que gestiona Telefònica i per tant són aplicables les tarifes de l’oferta 

majorista AMLT (Alquiler Mayorista Líneas Telefónicas), segons Resolució CMT de 

24 de novembre 2011 (Exp. DT 2011/1216) i ORLA (Oferta Regulada Líneas 

Alquiladas) segons Resolució CMT de 7 de desembre de 2010 (Exp. MTZ 

2009/2042). És per això que proposen modificar les tarifes impugnades del Plec de 

condicions tècniques en el següent sentit: 

 

• Annex 1.1.: LOT 1 “Serveis de comunicació de veu en ubicació permanent” 
 

QUOTES COST UNITATI MENSUAL 
(màxim) 

BRI XDSI 14,85 € 
Línies Analògiques 11,19 € 
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• Annex 1.: LOT 3 “Serveis de comunicació de dades i accés a Internet” 
 

QUOTES COST UNITATI  
Internet Garantit 10 Mb Backup a Plaça 
Granollers  327,90 € 

Internet Garantit 10 Mb Backup a INSTITUT 
MIQUEL BIADA  327,90 € 

 
 
Fonaments de dret 
 

Primer. El recurs de reposició ve regulat en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 

administratiu comú. 

 

Segon. El recurs especial en matèria de contractació està regulat els articles 40 i ss. 

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. 

 

Tercer. Telefónica de España, S.A. està obligada a oferir les seves infraestructures a 

la resta d’operadors d’acord amb els preus establerts a les Resolucions de la 

Comissió de Mercat de les Telecomunicacions (en endavant CMT):  

 

• de data 23 de juliol de 2009 (Exp. MTZ 2008/1944) pel què s’aprova la definició i 
anàlisis de mercat del conjunt mínim de línies llogades i del mercat de segments 
de terminacions de línies llogades a l’engròs, 

• de data 22 de gener de 2009 (Exp. MTZ 2008/626), pel què s’aprova la definició i 
anàlisis del mercat d’accés (físic) a l’engròs a la infraestructura de xarxa (inclòs 
l’accés compartit o completament desagregat) en una ubicació fixa i al mercat 
d’accés de banda ampla a l’engròs. 

• De data 12 de desembre de 2008 (Exp. MTZ 2008/447) pel que s’aprova la 
definició i anàlisis de mercat majorista d’accés i origen de trucades a la xarxa 
telefònica pública a la ubicació fixa 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Estimar íntegrament el recurs de reposició interposat per Vodafone España, 
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SAU contra els plecs que regulen la contractació dels serveis de telecomunicacions 

per l’Ajuntament de Mataró i les seves empreses públiques, pel que respecte al Lot 1. 

 

Segon.- Estimar les al·legacions formulades per Telefónica de España, SA contra els 

plecs que regulen la contractació dels serveis de telecomunicacions per l’Ajuntament 

de Mataró i les seves empreses públiques, pel que respecte als lots 1 i 3. 

 

Tercer.- Per a l’efectivitat dels anteriors acords, modificar el plec de clàusules 

administratives particulars de l’esmentada contractació, que passaran a tenir la 

següent redacció en els apartats que s’indiquen, restant la resta del text invariable: 

 
• CLÀUSULA CINQUENA 

 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  
El valor estimat del contracte, calculat de conformitat amb el que estableix l’article 
76 de La LCSP, (Import sense IVA, més possibles pròrrogues)  és de 945.712,84 €. 
 
PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ. 
El pressupost màxim de licitació pels dos anys de durada es de 472.856,42 € com a 
partida independent, i en concepte d’IVA 99.299,85 € al tipus 21%. En total 
572.156,30 €. iva inclòs, qual es desglossa per lots: 
 Import IVA TOTAL 
Lot 1 199.895,51 € 41.978,06 € 241.873,57 € 
Lot 2 175.981,71 € 36.956,16 € 212.937,90 € 
Lot 3   96.979,20 € 20.365,63 € 117.344,83 € 

 
•  Annex 1.1.: LOT 1 “Serveis de comunicació de veu en ubicació permanent” 
 

QUOTES COST UNITATI MENSUAL 
(màxim) 

BRI XDSI 14,85 € 
Línies Analògiques 11,19 € 

 
• Annex 1.: LOT 3 “Serveis de comunicació de dades i accés a Internet” 
 

QUOTES COST UNITATI  
Internet Garantit 10 Mb Backup a Plaça 
Granollers  327,90 € 

Internet Garantit 10 Mb Backup a INSTITUT 
MIQUEL BIADA  327,90 € 

 

Quart.- Convocar una nova licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa 

referència aquesta proposta, consultant a totes les empreses adjudicatàries dels lots 
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1, 2 i 3 de l’Acord marc dels serveis de telecomunicacions, destinat als ens locals 

associats al Consorci Localret. 

 

Cinquè.- Atès que la interposició de recurs ha endarrerit el calendari de licitació 

previst, aprovar les següents operacions comptables per tal d’adequar la despesa a la 

nova periodificació: 

 

Relació comptable A/ núm. 1337 per import total de 105.453,38 euros. 

Relació comptable APOS/ núm. 1339 per import total de 210.906,00 euros. 

Relació comptable A núm. 1343 per import total de 59.228,87 euros. 

Relació comptable APOS núm. 1346 per import total de 296.144,31 euros. 

 

Sisè.- Sol·licitar a l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya la 

suspensió i arxiu del procediment de resolució del recurs de especial en matèria de 

contractació presentat per Telefónica de España, SA, atès que han estat estimades 

les al·legacions en què es fonamenta. 

 

Setè.- Notificar el present acord a tots els participants en el procediment i a l’Òrgan 

Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

5 MODIFICAR LA CLÀUSULA NOVENA DEL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES 

ÀREES DE JOCS INFANTILS DE MATARÓ. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets: 
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1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 2 d’abril de 2013, s’aprovà el 

plec de clàusules administratives i tècniques particulars del servei de manteniment de 

les àrees de jocs infantils de Mataró, i l’inici de la contractació. 

 

2. Posteriorment s’ha posat de manifest que en el plec de clàusules administratives 

no consta la clàusula referent a l’acreditació de la solvència econòmica i financera i 

tècnica o professional, contingut essencial d’un plecs, d’acord amb la Llei de 

contractes del sector públic. 

 

Fonaments de dret 

 

L’art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la que s’aprova la Llei de 

règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú 

estableix la possibilitat de les Administracions públiques de rectificar en qualsevol 

moment els errors materials, de fet o aritmètics continguts en els seus actes, d’ofici o 

a instància de part. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Rectificar la clàusula novena del plec de clàusules administratives 

particulars, en el sentit d’incloure entre la documentació que han de presentar els 

licitadors la següent: 

 

f) Documentació justificativa de la seva solvència econòmica i financera mitjançant: 

- Pòlissa en vigor d'assegurança de responsabilitat civil de l'empresa. 
- Un Informe d’institucions financeres. 

 

g) Documentació justificativa de la seva solvència tècnica, mitjançant: 

 

- Relació dels principals serveis realitzats en els darreres tres anys, que inclogui 
import, dates i  destinatari, públic o privat, amb certificat de bona execució dels 
principals. 
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Segon.- Obrir un nou termini 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.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

6 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS 

DE PROVISIÓ TEMPORAL DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE 

GESTIÓ JURÍDICA, ADSCRIT AL SERVEI D’URBANISME, PATRIMONI, MEDI 

AMBIENT I HABITATGE, DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA 

PÚBLICA. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“En sessió de data 15 d’abril de 2013, la Junta de Govern Local va acordar convocar 

el procés per a la provisió temporal del lloc de treball de cap de secció de Gestió 

Jurídica, adscrit al Servei d’Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge, de l’Àrea 

de Serveis Territorials i Via Pública. 

 

L’esmentada convocatòria, establia com a requisit de participació el següent:  

“Ser personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Mataró que ocupi plaça de 

TAE Arquitecte/a, del grup A1, de l’escala d’administració especial, amb titulació 

corresponent a Arquitectura Superior o plaça de TAG, del grup A1, de l’escala 

d’administració general i titulació corresponent a Llicenciatura en Dret.” 

 

Amb data 18 d’abril de 2013, es van presentar al·legacions per part del sindicat UGT, 



 12 

per correu electrònic, que han estat recollides en escrit de la Junta de Personal i les 

seccions sindicals SPPME, CATAC, CCOO i UGT, entrat en el registre general de 

l’ajuntament en data 29 de març de 2013, en les que es sol·licita, entre altres, la 

modificació de les bases, en el sentit de què es modifiqui l’apartat relatiu a requisits 

específics per participar en la convocatòria o les funcions específiques descrites en el 

mateix, per no ser complementaris. 

 

Estudiades les al·legacions i vist l’informe del servei d’Organització i 

Desenvolupament de data 3 de maig de 2013, és procedent estimar-les parcialment i 

modificar els requisits específics per participar a la convocatòria recollits en les bases 

específiques, per ajustar-se al recollit a la Relació de Llos de Treball vigent aprovada 

en la sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 4 de gener de 2012, en el sentit 

que el redactat resti de la següent manera: 

“Ser personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Mataró que ocupin plaça de 

TAG, del grup A1, de l’escala d’administració general i titulació corresponent a 

Llicenciatura en Dret.” 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen 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 en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011, a la Junta de Govern Local. 

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

Primer.- Modificar les bases específiques per a la provisió temporal del lloc de treball 

de cap de secció de Gestió Jurídica, adscrit al Servei d’Urbanisme, Patrimoni, Medi 

Ambient i Habitatge, de l’Àrea de Serveis Territorials i Via Pública, a l’apartat de 

Requisits específics per participar a la convocatòria, en el sentit que el primer dels 

requisits específics per participar a la convocatòria quedi redactat de la següent 

manera: 

 

“Ser personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Mataró que ocupin plaça de 
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TAG, del grup A1, de l’escala d’administració general i titulació corresponent a 

Llicenciatura en Dret.” 

 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Junta de personal, així com a les seccions 

sindicals SPPME, CATAC, CCOO i UGT. 

 

Tercer- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria al portal corporatiu, i 

exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per a general coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

7 RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2749/2013, DE 25 

D'ABRIL,  D'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DE SEGONA ACTIVITAT AMB 

EXERCICI CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRESENTADA PER AGS. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“La Sra. M.A.G.S., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb la plaça de 

TAE-Economista (Grup A1) i adscrita al servei de Gestió Econòmica, en el lloc de 

treball de Cap de Servei de Gestió Econòmica i Tresorera Accidental, va presentar 

sol·licitud de declaració de segona activitat en la qual demanava compatibilitzar les 

funcions que exerceix en aquest Ajuntament amb una activitat pública secundària en 

el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, exercint 

funcions d’interventora accidental. Aquesta segona activitat pública tindria una durada 

d’un any i mig, des del dia 17 d’abril de 2013 fins el dia 16 d’octubre de 2014, ambdós 

inclosos, amb una dedicació de 4 hores setmanals i es portaria a terme fora de la 

jornada laboral habitual de treball de l’activitat principal que desenvolupa com a 

funcionària a l’Ajuntament de Mataró.  
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Vist que la petició del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 

Maresme a aquest Ajuntament va tenir entrada en data 25 d’abril de 2013 i vista la 

necessitat urgent de disposar d’un/a interventor/a en el citat Consorci per tal de poder 

tramitar les nòmines del mes d’abril, per Decret d’Alcaldia núm. 2749/2013, de 25 

d’abril, es va resoldre autoritzar la compatibilitat interessada per la Sra. M.A.G.S. 

abans detallada, per aplicació del que disposa l’article 324 del Decret 214/1990, de 

30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 

locals, acordant-se la ratificació de l’esmentat Decret per la Junta de Govern Local en 

la propera sessió que es celebri.  

 

Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, en 

exercici de les competències delegades per Decret d’Alcaldia 565/2013, de 25 de 

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

ACORDS: 

 

ÚNIC.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2749/2013, de 25 d’abril, el contingut del 

qual és el següent:  

 

“La Sra. M.A.G.S., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb la plaça de 
TAE-Economista (Grup A1) i adscrita al servei de Gestió Econòmica, en el lloc de 
treball de Cap de Servei de Gestió Econòmica i Tresorera Accidental, ha presentat 
sol•licitud de declaració de segona activitat en la qual demana compatibilitzar les 
funcions que exerceix en aquest Ajuntament amb una activitat pública secundària en 
el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, exercint 
funcions d’interventora accidental. 
 

Aquesta segona activitat pública tindrà una durada d’un any i mig, des del dia 17 
d’abril de 2013 fins el dia 16 d’octubre de 2014, ambdós inclosos, amb una dedicació 
de 4 hores setmanals i es portarà a terme fora de la jornada laboral habitual de 
treball de l’activitat principal que desenvolupa com a funcionària a l’Ajuntament de 
Mataró. 
 

A més, el President del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme, ha resolt sol•licitar a aquest Ajuntament la col•laboració de la funcionària 
Sra. G.S. amb aquest Consorci per a ocupar el càrrec d’interventora accidental pel 
període abans assenyalat, atesa la urgència que els hi suposa donat que la seva 
titular ha demanat una llicència sense retribució per un període d’un any i mig a 
comptar des del dia 17 d’abril de 2013. Per registre d’entrada a la Direcció de 
Recursos Humans d’aquest Ajuntament de data 25.04.2013, s’ha rebut la certificació 
de l’esmentada resolució del Consorci.  
 
Cal dir que el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme és 
una entitat administrativa constituïda per la Diputació de Barcelona, el Consell 
Comarcal del Maresme i 28 municipis de la comarca del Maresme.  
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La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial 
Decret 598/1985, de 30 d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la 
Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 

L’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,  estableix que el personal comprès 
en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament solament por tenir un segon lloc de treball 
o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix sector 
públic. 
 

L’esmentat article 324, especifica en la seva lletra e), que es considera que concorre 
l’interès públic, en la realització concreta de funcions tècniques de suport, 
col•laboració i auxili a les entitats i els organismes a que fa referència l’article 3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. L’art. 3.1. a) de la 
Llei 7/1985, estableix que són entitats locals territorials: el municipi, la província i l’illa. 
 

De l’anàlisi de l’art. 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en relació amb l’art. 3.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, formalment es 
podria entendre que concorre interès públic per desenvolupar una segona activitat en 
el sector públic quan les funcions siguin de caràcter tècnic de suport, col•laboració i 
auxili a les entitats que menciona l’art.3.1 de la Llei 7/1985.  
 

L’article 324 igualment estableix, en la seva lletra g) que també es considerarà que 
concorre l’interès públic, en els casos concrets que expressament acordi el ple o 
l’òrgan màxim de l’entitat local. 
 

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. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 14 de novembre de 
2011 es va autoritzar a la Sra. G.S. la mateixa activitat per un període màxim de sis 
mesos, a comptar des del 14 de novembre de 2011.  
 

L'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la 
Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. D’acord amb la moció 
d’Alcaldia aprovada pel Ple Municipal en sessió extraordinària celebrada el 14 de 
juliol de 2011, 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. 
 

Vista la necessitat urgent de disposar d’un/a interventor/a en el Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per tal de poder tramitar les 
nòmines del mes d’abril i atès que s’ha rebut la petició en data 25 d’abril de 2013, és 
procedent autoritzar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 
Ajuntament la senyora M.A.G.S. –TAE Economista, adscrita al lloc de treball de Cap 
del Servei de Gestió Econòmica-, amb una segona activitat en el Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, com a interventora accidental, 
per un període màxim d’un any i mig, des de l’aprovació de la present resolució fins 
el 16 d’octubre de 2014, ambdós inclosos, i en els termes referits anteriorment.  
 
En virtut de les competències que m’atorga la legislació vigent, RESOL: 
Primer.- Per aplicació del que disposa l’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de 
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juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
AUTORITZAR la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 
Ajuntament la senyora M.A.G.S. –TAE Economista, adscrita al lloc de treball de Cap 
del Servei de Gestió Econòmica-, amb una segona activitat en el Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, com a interventora accidental, 
per un període màxim d’un any i mig, des de l’aprovació de la present resolució fins 
el 16 d’octubre de 2014, ambdós inclosos, i en els termes referits en la part 
expositiva de la present resolució.  
 

Segon.- La declaració 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. 
 

Tercer.-  Ratificar la present resolució per la Junta de Govern Local en la propera 
sessió que es celebri.  
 

Quart.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i al Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

Després de la votació del punt anterior s’incorpora a la sessió el senyor Pere Galvany 

i Duran, Tinent d’Alcalde. 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 
-LLICÈNCIES, DISCIPLINA D’OBRES I D’ACTIVITATS- 

 

8 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L’AV. PERÚ, 53, BXS 

 

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme, 

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 
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“Per provisió de 15 de març de 2013 ha estat incoat a Y.L. expedient de protecció de 

la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de quatre rètols un d’ells 

il·legalitzable, a l’av. Perú, 53, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per 

formular les al·legacions que consideri convenient. 

 

La persona interessada no ha presentat escrit d’al·legacions en el termini concedit.   

 

El servei tècnic municipal ha informat que és il·legalitzable el rètol amb fons instal·lat 

sobre el parament de la façana, per no complir amb l’Ordenança municipal reguladora 

de la publicitat a Mataró. 

 

El rètol instal·lat en planta baixa sobre el parament de la façana infringeix l’article 16.1 

de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat, que prohibeix en planta baixa els 

rètols identificatius de caixó o enquadrats en qualsevol tipus de fons, els quals s’han de 

situar dintre dels buits arquitectònics, amb una sèrie de condicions, sense superar el 

25% de la superfície del forat i esfondrats al màxim possible respecte al pla de la 

façana. Sobre el parament de façana opac o vidriat permet instal·lar lletres, signes o 

logotips retallats amb una ocupació màxima de la façana, o plaques de materials 

nobles situades a l’alçada de la vista, amb una superfície màxima de 0,25 m2, i que no 

sobresurtin més de 0,05m. del pla de façana. 

 

En els supòsits d’obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el 

termini concedit o manifestament il·legals, l’ajuntament ha d’acordar l’enderroc de les 

obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada 

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes 

ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s’optarà entre l’execució subsidiària o 

l’atorgament d’un nou termini, i així successivament amb imposició de multes 

coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 

euros, tot això sens perjudici de la incoació d’expedient sancionador als responsables 

per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, 

del que dependrà l’import de la multa. 

 

Vistos els informes emesos en els expedients; l’Ordenança municipal reguladora de la 
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publicitat a Mataró; els articles 187, 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; i article 267.3 del Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 

 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local, per acord del 

Ple de data 14 de juliol de 2011, proposo l’adopció, si s’escau, dels següents 

ACORDS: 

 

Primer.- Ordenar a Y.L. que en el termini màxim d’un mes, retiri el rètol sobre façana, 

no instal·lat dins el forat de la porta, a diferència dels altres tres rètols, de l’av. Perú, 

53, bxs. 

  

Segon.- Advertir-li que abans d’instal·lar qualsevol altra rètol cal que sol·liciti i obtingui 

la preceptiva llicència.   

 

Tercer.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

-VIA PÚBLICA- 

 

9 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 

82/2013, DE 21 DE FEBRER, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 4 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 185/2011 A CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER 

DECRET NÚM. 1593/11, DE DATA 1 DE MARÇ DE 2011, DEL CONSELLER 

DELEGAT DE VIA PÚBLICA 

 
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres , Serveis 

i Manteniment, presenta la proposta següent: 
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“En data 18 de gener de 2011, per Decret núm. 426/2011, el Conseller Delegat de Via 

Pública resolgué la desestimació del recurs de reposició interposat pel senyor A.M.G. 

contra una sanció imposada per infracció en matèria de trànsit en l’expedient núm. 

P100206509. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 185/2011-A davant 

del Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona. 

 

En data 21 de febrer de 2013, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 19 de febrer de 2013, es dictà sentència núm. 82/2013 

resolent-se “1. Que debo desestimar íntegramente el recurso contencioso 

administrativo interpuesto por A.M.G. contra la resolución de 4 de febrero de 2011 

desestimatoria el recurso de reposición en el expediente por infracción de circulación 

núm. P100206509 por la que se le sanciona con una multa de 90 euros. 

Confirmándola íntegramente sin declaración en cuanto a las costas.” 

 

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada. 

 

Fent ús de les atribucions conferides a 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 14 de juny de 2011, a la Junta de Govern, PROPOSO: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 82/2013, de 21 de 

febrer de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació 

al recurs contenciós administratiu 185/2011 A contra la resolució formulada per 

Decret núm. 426/11, de data 18 de gener de 2011, del Conseller Delegat de Via 

Pública. 

 

Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que, 

en el que calgui, procedeixi a la seva execució.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

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

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

 


