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ACTA NÚM. 4/2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 26 DE FEBRER DE 2018.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-sis de febrer de dos mil divuit, 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
Núria Moreno Romero
Juan Manuel vinzo Gil
Juan Carlos Jerez Antequera
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos

Alcalde
1ra. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4t. Tinent d’Alcalde
5na. Tinent d’Alcalde

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

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 12 de febrer de 2018

2 DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica3 Adquisició, a títol onerós, d’un habitatge situat a Mataró amb referència
2392377DF5929S0006ZL, del què és titular el Banco de Santander.
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-Servei de Compres i Contractacions4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació,
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per als treballs del ram de paleta per
al manteniment i millora de la via pública, amb un pressupost màxim fixat per a l’adjudicació de fins
a 148.760,33€, IVA no inclòs.
5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació,
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per a la conservació i manteniment
de les zones verdes, amb un pressupost màxim fixat per a l’adjudicació de fins a 1.157.681,04€, IVA
no inclòs.
6 Adjudicar el contracte de servei de manteniment de les instal•lacions de climatització dels edificis
municipals a l’empresa Tecnifred i Clima, SL.
7 Adjudicar a l’empresa ASPY PREVENCIÓN, SLU el contracte del servei de vigilància de la salut
per la plantilla de l’Ajuntament de Mataró pels preus unitaris oferts en la seva proposició.

SECRETARIA GENERAL
8 Donar-se per assabentada de la sentència núm. 19/18 de 30 de gener de 2018, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 12 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 63/2017 interposat
contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per J.R.P.

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Llicències, Disciplina d’obres i d’Activitats9 Donar-se per assabentats de la Sentència 4/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16, que
desestima el recurs ordinari núm. 547/2014-B2, interposat contra l’ordre d’enderroc de la construcció
il•legal i il•legalitzable realitzada a la finca de del Veïnat de Mata, XX, finca de XX, antigament Can
XX.
10 Donar per complimentada la Sentència de 7 de novembre de 2017, del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya dictada en apel•lació, que revoca la Sentencia del JCA núm. 10 de Barcelona dictada en
procediment 337/2015, i en estimació de recurs declara no caducada la llicència ambiental per a
poder exercir l’activitat de sala de festes amb espectacle i annex, al local de la Via Sèrgia, XX.

PRECS I PREGUNTES

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans11 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball
principal presentada per JMN.
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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 12 de febrer de
2018

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica3 ADQUISICIÓ, A TÍTOL ONERÓS, D’UN HABITATGE SITUAT A MATARÓ AMB
REFERÈNCIA CADASTRAL 2392377DF5929S0006ZL, DEL QUÈ ÉS TITULAR EL
BANCO DE SANTANDER.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix
la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la
Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis
de demanda forta i acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits
pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjanant
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.
Aquesta norma preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui
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exercir en benefici del municipi on es troba situat l’habitatge. En aquest sentit, el
President de l’Agència Catalana de l’Habitatge ha notificat al consistori mitjançant
ofici de data 3 de juliol de 2017 (amb data d’entrada al registre municipal de
documents el 25/07/2017), l’existència de diversos immobles a Mataró que han de ser
venuts per part dels seus respectius titulars i que reuneixen els requisits per ser
objecte del dret de tanteig referit en benefici de l’Ajuntament de Mataró. Es requereix
al consistori per tal que es pronunciï sobre hi ha interès o no de poder incorporar
algun dels habitatges relacionats al patrimoni municipal.
D’altra banda, l’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar
solució a les demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la
crisi. I davant de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a
seguir és precisament la d’adquirir nous habitatges per incorporar-los al parc
d’habitatges propi amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat
s’ha dotat al pressupost municipal d’una partida específica.
Així doncs, l’instrument jurídic del dret de tanteig sobre aquesta tipologia d’habitatges,
que ha nascut amb l’aprovació del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d‘execució hipotecària, facilitarà la consecució d’aquestes polítiques municipals.
Dels habitatges relacionats a l’ofici de l’Agència Catalana de l’Habitatge, i un cop
analitzats pels tècnics municipals, n’hi ha un que s’estima idoni per ser adquirit de
forma directa i a títol onerós per part de l’Ajuntament de Mataró atès el seu preu,
ubicació i característiques.
Es tracta de l’habitatge que respon a les següents dades:
Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1, finca núm. 4305,
inscrita al volum 3613, llibre 363, foli 163, inscripció 13a.
Referència cadastral: 2392377DF5929S0006ZL
Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les
característiques de l’habitatge, informe de valoració del preu de l’immoble (que es
situa per sota del mercat de mercat), informe jurídic i dades registrals i cadastrals
identificatives de l’immoble.
Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;
articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de
maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals; la disposició
addicional 2a del Real decret Legislatiu3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 8832/2017,
de 6 d’octubre PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau,
dels següents ACORDS:
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Primer.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de
tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de l’habitatge
situat a Mataró, que respon a les dades consignades al punt segon.
Segon.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens,
arrendataris i ocupants, per un import de TRENTA-SET MIL EUROS (37.000 €),
l’habitatge situat a Mataró, titularitat de l’entitat BANCO SANTANDER, S.A., que
respon a les següents dades registrals i cadastrals:
Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1, finca núm. 4305,
inscrita al volum 3613, llibre 363, foli 163, inscripció 13a.
Referència cadastral: 2392377DF5929S0006ZL
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm.
12018000005986 per un import de 37.000 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 820001/15222D/63200 amb la denominació “Fons d’inversió i
rehabilitació d’habitatges” del projecte 1522216001 (Pla d’habitatge) del pressupost
municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.
Quart.- De conformitat amb el què disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de
1944, sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que hagi de
formalitzar l’escriptura pública d’adquisició.
Cinquè.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la
finca a favor de l’Ajuntament de Mataró.
Sisè.- Incloure a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que es
derivin de l’adopció dels presents acords.
Setè,. Facultar indistintament al regidor delegat de Serveis Centrals i a l’Il·lm. Sr.
Alcalde de Mataró per a què, qualsevol, d’ells a títol individual, formalitzi els
documents públic i/o privats que signin necessaris per la perfeccionament d’aquests
acords.
Vuitè.- Notificar aquests acords a BANCO SANTANDER, S.A, a la l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, i a la Secció d’Habitatge”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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-Servei de Compres i Contractacions4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, PER ALS
TREBALLS DEL RAM DE PALETA PER AL MANTENIMENT I MILLORA DE LA
VIA PÚBLICA, AMB UN PRESSUPOST MÀXIM FIXAT PER A L’ADJUDICACIÓ DE
FINS A 148.760,33€, IVA NO INCLÒS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 12/02/2018 del cap de Servei d’Espais Públics, es
sol·licita la tramitació d’un servei de manteniment i millora de la via pública de Mataró
i que són competència del Servei d’Espais Públics, per un import fixat com a màxim
per a l’adjudicació del contracte de fins a 148.760,33€, IVA no inclòs, pels dos anys
de durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades el plec de clàusules
administratives, el valor estimat del contracte és de 386.776,86 euros.
Consta a l’expedient:


Informe del secretari general de data 14/02/2018, 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 14/02/2018, respecte a l’existència de
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 2018 i la previsió de la seva existència en els pressuposts que
s’aprovin per als exercicis 2019 i 2020.

Atès el que disposen els arts. 10, 197, 150, 157 a 161 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 Decret d'Alcaldia núm. 8832/2017, de 6
d’octubre, de delegació de competències, que subscriu regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer: Iniciar l’expedient de contractació d’un servei de manteniment i millora de la
via pública de Mataró i que són competència del Servei d’Espais Públics, per un
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import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 386.776,86 €, IVA
no inclòs, pels dos anys de durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades el plec de clàusules
administratives, el valor estimat del contracte és de 386.776,86 euros.
Segon: Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques
particulars que regiran la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
Tercer. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
Quart. Autoritzar la despesa de fins a 180.000,00 euros, a càrrec de la partida
710101/153010/2100 del pressupost aprovats, desglossats de la manera següent:



Import de 67.500,00€ (Document comptable A núm. 6786).
Import de 112.500,00€ (Document comptable A_FUT núm.6787).

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 les corresponents
partides del pressupost municipal que s’aprovin per als exercici 2019 i 2020, a fi de
poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, PER A LA
CONSERVACIÓ

I MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES,

AMB UN

PRESSUPOST MÀXIM FIXAT PER A L’ADJUDICACIÓ DE FINS A 1.157.681,04€,
IVA NO INCLÒS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
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“Mitjançant informe de data 15/01/2018 del cap de Servei d’Espais Públics, es
sol·licita la tramitació d’un servei de conservació i manteniment de zones verdes del
municipi de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte
de fins a 1.157.681,04€, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades el plec de clàusules
administratives, el valor estimat del contracte és de 2.894.202,60 euros.
Consta a l’expedient:


Informe del secretari general de data 14/02/2018, 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 14/02/2018, respecte a l’existència de
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 2018 i la previsió de la seva existència en els pressuposts que
s’aprovin per als exercicis 2019 i 2022.

Atès el que disposen els arts. 10, 197, 150, 157 a 161 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 Decret d'Alcaldia núm. 8832/2017, de 6
d’octubre, de delegació de competències, que subscriu regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer: Iniciar l’expedient de contractació d’un servei de conservació i manteniment
de zones verdes del municipi de Mataró, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 1.157.681,04€, IVA no inclòs, pels quatre anys de
durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades el plec de clàusules
administratives, el valor estimat del contracte és de 2.894.202,60 euros.
Segon: Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques
particulars que regiran la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
Tercer. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
Quart. Autoritzar la despesa de fins a 1.400.794,06 euros, a càrrec de la partida
710102/171130/21000 del pressupost aprovats, desglossats de la manera següent:

8

Data de publicació: 02/07/2018

 Exercici 2018: Import de 175.099,26€ (Document comptable A núm. 1834).
 Exercicis 2019 a 2022: Import de 1.225.694,79€ (Document comptable A_POS
núm. 1836).
Cinquè. D’acord amb el previst a l’article 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides del pressupost municipal que s’aprovin per als exercici 2019 i 2020, a fi de
poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

6 ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT DE LES
INSTAL•LACIONS

DE

CLIMATITZACIÓ

DELS

EDIFICIS

MUNICIPALS

A

L’EMPRESA TECNIFRED I CLIMA, SL.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 25/09/2017 es va iniciar l'expedient
de contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de climatització dels
edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 305.901,92 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de
durada inicial del contracte.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, van presentar oferta les següents
empreses empreses licitadores
-

Grup Xavier Reniu, SLU
Tecnifred i Clima, SL
Tarraco Instalaciones y Servicios, SL
Eiffage Energia, SL
Catalana de Clima C. Llonch, SL
Insyte Instalaciones, SA
UTE MH Industrias, SLU y MH Multitecnia, SL
Istem, SLU
Comsa Service Facility Management, SAU
Valoriza Facilities, SAU
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En reunió de la Mesa de Contractació de data 16/11/2017 es va acordar excloure de
la licitació l’empresa Grup Xavier Reniu, SLU, per haver inclòs tota la documentació
en un únic sobre.
Per informe de data 10/01/2018 de l’enginyer tècnic municipal, amb el vistiplau de la
cap del Servei d’Equipaments Municipals, es va procedir a la valoració dels criteris
que depenen d’un judici de valor, i per informe de data 06/02/2018 s’han valorat els
criteris automàtics, amb el següent resultat:
- L’oferta presentada per l’empresa Valoriza Facilities, SA, no inclou els preus de mà
d’obra que s’exigien als plecs, per la qual cosa no pot ser valorada i ha de quedar
exclosa de la licitació.
- Queda classificada en primer lloc l’empresa Tecnifred i Clima, SL.
- Les ofertes econòmiques presentades per les empreses Insyte Instalaciones, SA,
UTE MH Industrias, SLU y MH Multitecnia, SL, Istem, SLU i Eiffage Energia, SL han
de ser considerades anormals o desproporcionades, atès que present una baixa
superior al 25 %, límit màxim que establien els plecs de condicions. No obstant no
resulten classificades en primer lloc, per la qual cosa no resulta necessari requerirlos justificació.
S’adjunta còpia dels dos esmentats informes.
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, i es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per
als exercicis 2019 i 2020.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 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.
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. Excloure de la licitació l’empresa Grup Xavier Reniu, SLU, per haver inclòs
tota la documentació en un únic sobre, incomplint així les normes de presentació
d’ofertes.
Segon. Adjudicar el contracte servei de manteniment de les instal·lacions de
climatització dels edificis municipals a l’empresa Tecnifred i Clima, SL, pels preus
unitaris oferts en la seva proposició i d’acord amb la resta de condicions ofertes.
Tercer. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que Tecnifred i Clima, SL, en el
termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació
del present acord, presenti:
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a) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró
l’import de 15.295,10 euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al
5% de l’import de licitació.
b) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors,
degudament inscrites en el Registre Mercantil.
c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.(Aquest tràmit
comporta el pagament d’una taxa de 19 €).
d) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar,
amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula.
e) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
f) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un
volum anual de negoci, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres
últims acabats, sigui almenys de 230.000 euros.
g) Còpia de la pòlissa assegurança d’indemnització per riscos professionals per
import no inferior a 600.000 euros, i rebut conforme s’està al corrent de
pagament.
h) Una relació dels principals serveis realitzats durant els cinc últims anys incloent
import, data i destinatari, públic o privat.
i) Un mínim de tres certificats que acreditin haver realitzat tres contractes de serveis
de manteniment d’instal·lacions de climatització per un import anual mínim de
100.000 €. Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte
privat al qual s’hagi prestat el servei.
j) Acreditació de la inscripció en els següents registres:
 Registre d'empresa instal·ladora-mantenedora d'instal·lacions tèrmiques en
edificis (REITE)
 Registre d’empresa instal·ladora-mantenedora d'instal·lacions de fred
industrial (EIF)
k) 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).
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l) Declaració assumint les obligacions que es contemplen en l’Annex Principis ètics
i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la
seva activitat.
Quart. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31
de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat,
les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades
que hi figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar una declaració responsable en
que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el certificat no han
experimentat variació.
Cinquè. Cas de no atendre aquest requeriment en el termini establert, s’entendrà que
ha retirat la seva oferta.
Sisè. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no
es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la remissió de la
notificació de l’adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de
l’endemà de la recepció del requeriment.
Setè. Requerir l’adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del
següent al de la notificació del present acord, aboni:
 80,00 €, en concepte de l’import de l’anunci de licitació al BOPB.
 400,91€, en concepte de l’import de l’anunci de licitació al BOE.
Vuitè. Disposar a favor de Tecnifred i Clima, SL, l’import total de 305.901,92 €, més
64.239,41 € en concepte d’IVA, en total 370.141,33 €, aprovant a l’efecte les
següents llistes de documents comptables:
Llista A/ núm. 9209 per import de 185.070,66 €.
Llista A_FUT/ núm. 9589 per import de 185.070,66 €.
Llista AD núm. 9949 per import de 154.225,56 €.
Llista AD_FUT núm. 10242 per import de 215.915,77 €.
Novè. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les corresponents partides dels pressuposts de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovin per als exercicis 2019 i 2020, a fi de poder atendre les obligacions que
meriti aquesta contractació durant les esmentades anualitats.
Desè. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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7 ADJUDICAR A L’EMPRESA ASPY PREVENCIÓN, SLU EL CONTRACTE DEL
SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT PER LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT
DE MATARÓ PELS PREUS UNITARIS OFERTS EN LA SEVA PROPOSICIÓ.

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

“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 20/11/2017 es va iniciar l'expedient
de contractació del servei de vigilància de la salut per la plantilla de l’Ajuntament de
Mataró, mitjançant procediment obert simplificat, per un i mport fixat com a màxim per
a l’adjudicació del contracte de fins a 84.145,18 euros, IVA no inclòs, pels dos anys
de durada inicial del contracte.
2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, només va presentar proposició una
empresa ASPY PREVENCIÓN, SLU
3. Mitjançant informe de data 22/12/2017, el coordinador de Prevenció exposa que la
proposició presentada compleix tots els requisits exigits, per a qual cosa proposa
l’adjudicació al seu favor. S’adjunta al present acord còpia de l’esmentat informe.
4. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la partida 320000/920220/16008 del pressupost municipal
aprovat per a la present anualitat 2018, i es preveu la seva existència en els
pressupostos que s’aprovin per a l’exercici 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 l’empresa ASPY PREVENCIÓN, SLU el contracte del servei de
vigilància de la salut per la plantilla de l’Ajuntament de Mataró pels preus unitaris
oferts en la seva proposició.
SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional Trenta-quatrena del Reial decret
legislatiu 3/2011, aprovar un pressupost màxim de 75.759,88 euros, IVA inclòs, pels
dos anys de durada inicial del contracte.
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que ASPY PREVENCIÓN, SLU, en
el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació
del present acord presenti:
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a) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró
l’import de 3.116,17 euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al 5%
de l’import d’adjudicació.
b) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors,
degudament inscrites en el Registre Mercantil.
c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.(Aquest tràmit
comporta el pagament d’una taxa de 19 €).
d) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que es faculti per
contractar, amb declaració efectuada per la persona física consultada conforme
no ha estat donada de baixa de l’esmentada matrícula.
e) Declaració del legal representant de l’empresa 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.
f)

Documentació justificativa de la seva solvència econòmica i financera mitjançant
l’acreditació de posseir una assegurança d’indemnització per riscos professionals
amb una cobertura mínima de 500.000 euros i estar al corrent de pagament, així
com compromís de la seva renovació o pròrroga durant tota l’execució del
contracte.

g) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil 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 euros.
h) Una relació dels principals treballs realitzats durant els últims cinc anys incloent
import, data i destinatari, públic o privat.
i)

Certificats de correcte execució en els últims 5 anys d’un mínim de 3 contractes
de vigilància de la salut per un import de com a mínim 30.000 euros anuals, IVA
no inclòs, cadascun. Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic
o subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei.

j)

Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de
las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la
Igualtat Efectiva de Dones i Homes, si els és exigible pel nombre de personal. En
cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa.

Advertint-lo que en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta i es procedirà a declarar deserta la licitació.
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.
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CINQUÈ. Disposar a favor de l’ empresa ASPY PREVENCIÓN, SLU, l’import total de
75.759,88 €, a càrrec de la partida 320000/920220/16008, d’acord amb els següents
imports i anualitats.



Exercici 2018: 37.879,94 € (Doc compt. D núm. 7366).
Exercici 2019: 837.879,94 € (Doc compt. D núm. 7357).

SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a la partida 320000/920220/16008 dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovin per a l’exercici 2019, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant les expressades anualitats”.
SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

SECRETARIA GENERAL

8 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 19/18 DE 30 DE
GENER DE 2018, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

NÚM. 12 DE

BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 63/2017
INTERPOSAT

CONTRA

LA

DESESTIMACIÓ

DE

LA

RECLAMACIÓ

DE

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER J.R.P.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 6 de febrer de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 19/18 de 30 de gener de 2018, dictada
en el Procediment abreujat núm. 63/17 en el recurs interposat pel senyor J.R.P.,
contra el decret núm. 8934/2016 de 12 de desembre, del regidor delegat de Serveis
Centrals que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per
caiguda a la via pública al C. Llauder cantonada amb c. St. Valentí pel mal estat del
paviment.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 27.614,84 euros. La sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu desestima la demanda i condemna a la part actora amb
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costes per un import màxim de 600 euros del procediment, entre altres, amb el
següent argument:
“En el presente caso se considera que la irregularidad del pavimento
con la que pudo tropezar el actor era fácilmente superable con un
nivel de atención medio, siendo perfectamente visible. Es por ello que
se considera que la caída es únicamente imputable al recurrente, que
no caminó con la debida atención por la vía pública.”
La sentència no és susceptible de recurs ordinari.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, Seguretat i Bon Govern, previ Dictamen de la Comissió Informativa
Municipal , proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentencia número número 19/18 de 30 de
gener de 2018, dictada en el Procediment abreujat núm. 63/17 en el recurs
interposat pel senyor J.R.P., contra el decret núm. 8934/2016 de 12 de desembre, del
regidor delegat de Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública al c. Llauder cantonada amb c.
St. Valentí pel mal estat del paviment.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 12
de Barcelona”.
Es donen per assabentats

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Llicències, Disciplina d’obres i d’Activitats-

9 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA 4/2018 DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 16, QUE DESESTIMA EL RECURS
ORDINARI NÚM. 547/2014-B2, INTERPOSAT CONTRA L’ORDRE D’ENDERROC
DE LA CONSTRUCCIÓ IL•LEGAL I IL•LEGALITZABLE REALITZADA A LA FINCA
DE DEL VEÏNAT DE MATA, XX, FINCA DE CAN XX, ANTIGAMENT CAN XX.
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada
desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:

d’Urbanisme,

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha dictat sentència el 2 de
gener de 2018, la qual desestima el recurs ordinari núm. 547/2014-B2, interposat per
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M.P.S. contra el decret 6688/2014 de 29 de setembre, que desestimava el recurs de
reposició interposat per l’actora contra el Decret 5396 de 21 de juliol de 2014, en el
qual es ratificava l’ordre d’enderroc de l’habitatge il·legal i il·legalitzable construït pel
Sr. M.P.S. a la finca del Veïnat de Mata, XX, finca de Can XX.
L’òrgan jurisdiccional desestima el recurs per considerar ajustada a dret el decret
6688/2014 impugnat. Així mateix, declara la no imposició de les costas processals al
recurrent.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2017, proposo els següents
ACORDS:

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 de Barcelona, de 2 de gener de 2018 la qual desestima el recurs ordinari núm.
547/2014-B2, interposat per M.P.S. contra el decret 6688/2014 de 29 de setembre que
ratificava l’ordre d’enderroc de

l’habitatge il·legal i il·legalitzable construït pel Sr.

M.P.S. a la finca del Veïnat de Mata, XX, finca de Can XX.
Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients”.

Es donen per assabentats

10 DONAR PER COMPLIMENTADA LA SENTÈNCIA DE 7 DE NOVEMBRE DE
2017, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DICTADA EN
APEL•LACIÓ, QUE REVOCA LA SENTENCIA DEL JCA NÚM. 10 DE
BARCELONA DICTADA EN PROCEDIMENT 337/2015, I EN ESTIMACIÓ DE
RECURS DECLARA NO CADUCADA LA LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A PODER
EXERCIR L’ACTIVITAT DE SALA DE FESTES AMB ESPECTACLE I ANNEX, AL
LOCAL DE LA VIA SÈRGIA, XX.
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada
desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:
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“En data 7 de novembre de 2017, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala
contenciosa administrativa, secció tercera, ha decidit el següent:
“”Estimar el recurs d’apel·lació núm. 112/2016, promogut per Josep Mª Colomer
Ribot, SL, amb l’oposició de l’Il·lm.Ajuntament de Mataró, i, conseqüentment, revocar
i deixar sense cap efecte la sentència 63, de 8 de març de 2016, dictada pel Jutjat
contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona en el procediment ordinari núm.
337/2015, i, en substitució de la sentència que acabem de revocar: Estimar el recurs
contenciós administratiu interposat per Josep MªColomer Ribot, SL contra l’Il·lm
Ajuntament de Mataró, i:
-

Anul·lar els actes administratius impugnats a través del susdit procediment
ordinari núm. 337/2015.
Declarar no caducada la llicència ambiental objecte de la litis.
Sense costes.””

La sentència és desfavorable als interessos municipals, ja que amb la sentència del
TSJC, estima el recurs contenciós administratiu interposat contra la declaració de
caducitat de la llicència ambiental atorgada per decret 74/2010, de 8 de gener a Josep
Mª Colomer Ribot, SL, per poder exercir l’activitat de sala de festes amb espectacle i
annex, al local situat a Via Sèrgia, XX, d’aquesta ciutat.
El TSJC manifesta que la llicència ambiental preveia un termini de caducitat de 12
meses des de la seva concessió o s’iniciada s’interrompeix de 6 mesos, llevat que la
demora o la paralització foren degudes a força major o altre causa posada en
coneixement de l’Ajuntament abans d’haver transcorregut els terminis expressats. I
en el cas concret, va concórrer una “justa causa” evident atès que hi havia
pronunciaments jurisdiccionals i judicials vius que afectaven directament sobre
l’ordenació o regulació de les condicions de la llicència d’activitats esmentada, la qual
cosa provocava una incertesa notable sobre la definitiva configuració del títol obtingut
pel recurrent. Per la qual cosa el Tribunal considera que el recurrent tenia dret a que
restés en suspès el còmput de caducitat de la llicència.
La present sentència és ferma per decret de 6 de febrer de 2918, i no susceptible
d’impugnació.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia de data , proposo els següents ACORDS:
Primer.- DONAR-SE PER COMPLIMENTADA la sentència de 7 de novembre de
2017, dictada en el recurs d’apel·lació pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya interposat per Josep Mª Colomer Ribot, SL, contra la sentència emesa pel
Jutjat del contenciós administratiu número 10 de Barcelona, dictada en procediment
337/2015, que revoca , i en conseqüència, estimar el recurs contenciós administratiu
interposat a nom de l’apel·lant contra el decret 4148, de 28 de maig de 2015
confirmat en reposició per decret 7006, de 18 de setembre de 2015, i :
-

Anul·lar els actes administratius impugnats a través del susdit procediment
ordinari núm. 337/2015.
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-

Declara no caducada la llicència ambiental atorgada per decret 74/2010, de 8
de gener a Josep Mª Colomer Ribot, SL, per poder exercir l’activitat de sala de
festes amb espectacle i annex, al local situat a Via Sèrgia, XX, d’aquesta ciutat.

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a acord al TSJC.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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 de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans11
AMB

RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE
EXERCICI

CONCURRENT

DEL

SEGONA ACTIVITAT PRIVADA

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL

PRESENTADA PER J.M.N.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“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. 0812130008-1-2018-004356-1) 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.
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La durada de la relació laboral seria del 12 de febrer al 30 de juliol de 2018, amb una
jornada laboral setmanal de 4 hores (els dijous de 16 h a 20:00 h) i una retribució
mensual de 348 euros.
Fonaments de dret
1.

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

2.

L’art. 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal
al servei de les Administracions Públiques, estableix que el personal comprès
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de
les corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la
naturalesa jurídica de la relació de treball.

3.

L’art. 3 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que només
es podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic,
entre d’altres, en els supòsits previstos a la Llei per a les funcions docent i
sanitària. Per a l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i
expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de
jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte
compliment en ambdós.
L’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc
de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització
expressa prèvia.

4.

L’art. 4 de la Llei estatal d’incompatibilitats, disposa que es podrà autoritzar la
compatibilitat, complides les restants exigències d’aquesta Llei, per al
desenvolupament d’un lloc de treball a l’esfera docent com a Professor
universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i
amb una durada determinada.
Així mateix, l’art. 326.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que són
supòsits de compatibilitat d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en
el sector públic, entre d’altres: “a) La compatibilitat per ocupar un lloc de treball
com a professor universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i
amb una durada determinada.”

5.

L’art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, manifesta que el reconeixement
de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de
l’interessat.
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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 2018, 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.
J.M.N. 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 J.M.N., la remuneració global no superaria
els límits establerts a l’article 7.

8.

L’art. 333.a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen que
correspon al Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre
situacions de compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a instància de part
interessada, bé corresponguin a peticions concretes o afectin col·lectius
determinats. Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 7
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, Seguretat i Bon Govern
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 segona
activitat pública com a professor associat, a temps parcial, a la
Universitat de Girona, en els termes referits en la part expositiva de la
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present resolució i sense que aquest reconeixement de compatibilitat
modifiqui la jornada de treball ni l’horari de l’interessat.
SEGON.-

TERCER.-

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 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.

Notificar el present acord a la persona interessada.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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