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ACTA NÚM. 22/2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 26 DE NOVEMBRE DE 2018. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-sis de novembre de dos mil divuit, a dos quarts de tres 

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

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

senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 
En David Bote Paz           Alcalde 
Núria Moreno Romero   1ra.  Tinent d’Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera  2n.    Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   3r.    Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos  4rt.   Tinent d’Alcalde 
 
  
 
Assistits del Secretari General  senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica. 

 

Excusen la seva assistència  

 

Elizabet Ruíz Moreno    5è.    Tinent d’Alcalde 
 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

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

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 26 de 
novembre de 2018. 

 

2 DESPATX OFICIAL 
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  CIM  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 la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de la 
 uniformitat de la Policia Local, per un import fixat com a màxim per a 
 l’adjudicació del contracte de fins a 184.841,24 euros, IVA no inclòs 

4  Aprovar la resolució del contracte de seguretat privada (vigilants) i acordar l’inici 
  de la tramitació de reclamació de danys i perjudicis. 

5  Aprovació de la despesa del nou contracte de subministrament de gas natural, 
  adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

6  Adjudicació de la contractació del servei de transformació de vuit vehicles per a 
la Policia Local. 

7   Adjudicació de la contractació de subministrament de sis vehicles per a la 
 Direcció   d’Espais Públics i Equipaments Municipals. 

8  Adjudicar la contractació de les obres del projecte de millora de les àrees de jocs 
infantils del municipi de Mataró a favor de l’empresa OZIONA SOLUCIONES DE 
ENTRETENIMIENTO SL, per un import de 249.013 € IVA no inclòs. 

9  Adjudicar la contractació de les obres del projecte executiu d’actuacions de 
manteniment i millora de la calçada de la via pública a favor de la UTE a 
constituir CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA-VIALITAT I SERVEIS, SL, per un 
import de 656.661,43 €. 

10  Adjudicar la contractació de les obres del projecte de renovació de l’ enllumenat 
públic dels quadres AI-AJ-AO a favor de ELECNOR SA, per un import de 
230.013,81 €. 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 

-Servei de desenvolupament i Organització- 

 
11 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball 

principal presentada per A.E.M. 
 
12 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball 

principal presentada per L.V.P. 
 
13 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball 

principal presentada per M.C.M. 
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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  26 de novembre 

de 2018. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

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

 

 

CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Compres i Contractacions 

 

3  APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE  REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE LA  UNIFORMITAT DE 

LA POLICIA LOCAL, PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A 

L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 184.841,24 EUROS, IVA NO 

INCLÒS 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
“Per informe de data 12/11/2018, l’intendent major, cap de la Policia Local, sol·licita la 
tramitació de la contractació del subministrament de la uniformitat de la Policia Local, 
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 184.841,24 
euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 
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A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no 
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en els plecs, el 
valor estimat del contracte és de 219.961,08 euros. 
 
Consta a l’expedient: 
 

 Informe del secretari general de data 15/11/2018, 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 15/11/2018 respecte a la previsió 
d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de 
la present contractació a les partides 720400/132240/22104 i 
720400/132240/22104 del pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2019 i 
2020. 

 
3. Atès el que disposen els arts. 16, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 

PRIMER. Iniciar l’expedient del subministrament de la uniformitat de la Policia Local, 
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 184.841,24 
euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no 
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en els plecs, el 
valor estimat del contracte és de 219.961,08 euros. 
 
 
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 
ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. 
 
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en perfil de contractant, per a la 
presentació de proposicions. 
 
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 223.657,90 euros, IVA inclòs, a càrrec de les 
partides 720400/132240/22104 i 720400/132240/22104 del pressupost municipal, 
desglossat de la manera següent (document comptable A_FUT núm. 119674): 
 

 Exercici 2019: Import de 93.699,73€. 

 Exercicis 2020: Import de 129.958,17€. 
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CINQUÈ.  D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes 
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents 
partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 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. (5). 

 

 

4  APROVAR LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE SEGURETAT PRIVADA 

(VIGILANTS) I ACORDAR L’INICI  DE LA TRAMITACIÓ DE RECLAMACIÓ DE 

DANYS I PERJUDICIS. 

 

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

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29/01/2018 s’acordà l’inici del 
procediment per a la contractació del servei de seguretat privada de l’Ajuntament de 
Mataró, per la qual cosa s’aprovà el plec de clàusules econòmiques administratives i 
tècniques particulars que regiran el contracte i s’acordà així mateix la licitació pública 
del contracte, mitjançant procediment obert. 
 
En la data de 24/04/2018 la Junta de Govern Local acordà l’adjudicació del contracte 
del servei de seguretat privada a favor de Arte Seguridad, SL., atès que va ser l’única 
empresa que es va presentar i complia amb els requeriments dels plecs. 
 
En la data de 08/05/2018 Arte Seguridad, SL., constituí la preceptiva garantia 
definitiva pel servei adjudicat mitjançant aval bancari de la IBERAVAL, S.G.R., per 
l’import de 3.206’07€, corresponent al 5% de l’import ofert per l’esmentada mercantil 
per a l’execució del servei (l’oferta ascendí a 64.121,40€, IVA no inclòs). En data 
16/05/2018 es signà el corresponent contracte administratiu. 
 
La data d’inici del contracte de vigilants de seguretat era el dia 20/07/2018. No 
obstant, en data 19/07/2018, a les 16:08 hores, va tenir entrada al Registre General 
d’aquest Ajuntament la comunicació de la renúncia al contracte, pel legal 
representant de Arte Seguridad, SL., el senyor RL.C.M. amb NIF núm. XXXX.  
 
S’acompanya informe de data 05/11/2018 de la directora de Cultura, en el què 
s’explica el desenvolupament i circumstàncies que va provocar aquesta renúncia en 
l’imminent inici de la Festa Major de Les Santes i la impossibilitat de trobar un nou 
adjudicatari pels procediments ordinaris de licitació.  
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En el mateix informe es fa una valoració detallada dels danys i perjudicis causats. De 
l’esmentat informe cal destacar que tenint en compte els canvis que van ser 
necessaris introduir al servei com a conseqüència de la renúncia al contracte per part 
de Arte Seguridad, s’ha produït el següent increment en el cost per l’Ajuntament dels 
serveis contractats de seguretat: 

 
 
En total els danys i perjudicis causats a aquesta Corporació es valoren en l’import de 
8.440,14 euros, IVA inclòs. S’acompanya l’esmentat informe de la Direcció de 
Cultura. 
 
La garantia definitiva dipositada per Arte Seguridad, SL. en la data de 08/05/2018 pel 
servei adjudicat, mitjançant aval bancari de Iberaval SGR., ascendeix a l’import de 
3.2016,07 euros, IVA no inclòs. Per la qual cosa i un cop transcorregut el tràmit 
d’audiència del contractista i de l’entitat avalista, i de continuar-se apreciant la culpa 
del contractista en la manca d’execució de les obres en el termini ofert a aquests 
efectes, correspondria incautar aquesta garantia, tal i com preveu l’art. 225 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).   
 
Així mateix, segons l’art. 225, per l’import que excedeix del de la garantia a incautar 
s’haurà de requerir a Arte Seguridad, SL. l’ingrés a favor d’aquesta entitat 5.223,97 
euros, corresponent a la diferència entre l’increment de cost que ha suposat la 
renúncia al contracte i l’import de garantia definitiva a incautar, el que suposa un 
import de 5.223,97 euros. 
 
Aquest import podrà ser reclamat, segons preveu l’article 63 del Real Decret 
1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les 
Administracions públiques (RGLCAP) l’esmentat text refós, mitjançant procediment 
administratiu de constrenyiment, segons l’establert a les respectives normes de 
recaptació. 
 

Consta a l’expedient informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i 
Contractacions sobre la legalitat d’acordar conforme al sol·licitat. 
 
La clàusula vint-i-vuitena, punt c) del plec de clàusules administratives particulars, 
preveu com a causa de resolució del contracte l’abandó del servei. 
 
La resolució d’un contracte de serveis es regeix pels articles 211, 223 i ss. del 
TRLCSP, articles 109 i següents del RGLCAP i article 114 del Real Decret Legislatiu 
781/86, de 18 d’abril,  pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local. 
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Determinada l’existència de la causa d’incompliment, que es concreta en la renúncia 
del contractista, i d’acord amb el que disposen els articles 223, 224 i 308 del TRLCSP 
es permet a l’Administració exercitar la resolució del contracte. 
 
L’incompliment del contractista implica la resolució del contracte, però també una 
sèrie d’efectes afegits, de conformitat amb l’article 225 del TRLCSP: la incautació de 
la garantia i la liquidació de danys i perjudicis ocasionats a l’Administració. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 102 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), la 
quantitat líquida que resulti a favor de l’Ajuntament en virtut d’un acte administratiu de 
resolució es podrà cobrar en via executiva. 
 
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 

PRIMER. Declarar resolt el contracte de serveis formalitzat amb la mercantil Arte 
Seguridad, SL., per al servei de seguretat privada, per incompliment culpable de la 
contractista, en tant que va renunciar a la prestació del servei. 
 
SEGON. Fixar els danys i perjudicis causats a aquesta Corporació per l’esmentat 
incompliment contractual en l’import total de 8.440,14 euros, IVA inclòs. 
 
TERCER. Iniciar els tràmits administratius corresponents per acordar la incautació de 
3.206,07 euros, dipositats en concepte de garantia definitiva. 
 
QUART. Donar audiència a l’empresa adjudicatària Arte Seguridad, SL. i a l’entitat 
avalista Iberaval Sociedad de Garantia Recíproca a fi de que en el termini de 10 dies 
naturals, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord d’inici 
de resolució efectuïn les al·legacions que creguin convenients. 
 
CINQUÈ. En el seu cas, un cop transcorregut el termini assenyalat en el punt anterior 
i de continuar-se apreciant la culpa del contractista en renunciar al servei adjudicat, 
correspondria incautar la garantia definitiva dipositada per Arte Seguridad, SL. 
mitjançant aval bancari Iberaval SGR., d’import 3.206,07 euros, i requerir a Arte 
Seguridad, SL. l’ingrés a favor d’aquesta entitat de l’import de 5.223,97 euros en 
concepte dels danys i perjudicis causats a aquest Ajuntament per l’incompliment 
contractual del servei adjudicat. Aquest import podrà ser reclamat, segons preveu 
l’article 63 del TRLCSP, mitjançant procediment administratiu de constrenyiment, 
segons l’establert a les respectives normes de recaptació. 
 
SISÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els documents comptables 
inversos següents:  
 
Direcció de Cultura 
Partides 830000/338120/22701, 830000/338110/22701 i 830000/338110/22701 

 AD/ núm. 98783 per import de 23.091,39€. 

 AD_FUT/ núm. 107738 per import de 23.091,39€ 

 AD_FUT/ núm. 107736 per import de 1.978,84€. 
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Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica – Promoció de Ciutat  
Partida 420202/431120/22701, 420202/431120/22701 i 420202/431130/22701 

 AD/ núm. 108526 per import 6.842,86€. 

 D_FUT/ núm. 108517 per import de 7.373,80€. 

 D_FUT/ núm. 108521 per import de 7.338,84€. 

 AD_FUT/ 108523 per import de 195,54€. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

5 APROVACIÓ DE LA DESPESA DEL NOU CONTRACTE DE 

SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL, ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÂ 

PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL. 

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

“Relació de fets 
 
1. En data 21 de desembre de 2012, l’Ajuntament de Mataró va signar un conveni de 
cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme per la compra agregada de gas 
natural, amb una durada inicial fins el 31 de desembre de 2013, i pròrrogues tàcites 
per períodes de dos anys consecutius si cap de les parts no ho denuncia amb una 
antelació mínima de dos mesos. 
 
2. Per decret núm. 4/2015 del president del Consell Comarcal del Maresme, ratificat 
posteriorment en Ple, es va aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a 
l’acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals 
de  Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), 
adjudicat a l’empresa Endesa Energia SAU. 
 
3. Per acord de data 20/07/2018, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar un nou contracte basat del procediment derivat 
de l’Acord marc del subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, a favor de Endesa Energia SAU. 
4. la clàusula quarta del conveni subscrit amb el Consell Comarcal estableix que 
l’aprovació i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament. 
 
5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades del present 
acord en les corresponents partides dels pressuposts municipals aprovats per al 
present exercici, i es preveu la seva existència en els pressuposts que s’aprovin per a 
l’exercici 2019. 
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Fonaments de dret 
 
Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de 
Mataró per la compra agregada de gas natural, de data 21 de desembre de 2012. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER: Prendre coneixement de l’adjudicació acordada pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local del nou contracte de subministrament de gas natural, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, a favor de Endesa Energia SAU. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar a favor de Endesa Energia SAU l’import total de 
218.400 €, d’acord amb els següents imports i anualitats: 
 
Exercici 2018: 24.400 € (relació AD núm. 4995) 
Exercici 2019: 194.000 € (relació AD_FUT núm. 4996) 
 
TERCER: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme.”  
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

6 ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSFORMACIÓ 

DE VUIT VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL. 

 

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

 
“Relació de fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2018, es acordar 
iniciar l’expedient de contractació de la transformació  de vuit vehicles per a la Policia 
Local, com a contracte derivat de l’Acord marc de mobilitat sostenible adjudicat per 
Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació de 
fins a 81.818,18 euros, iva no inclòs. 
 
2. Consultades les   empreses seleccionades en el lot 10 de l’esmentat acord marc , 
s’ha presentat oferta per part de  Dextron,S.A, ISAE electrònica i, Federal Signal 
Vama, oferten els següents imports: 



 

 
Data de publicació: 28/01/2019 

 10 

 Dextron: 76.999.66 iva exclòs, ISAE electrònica 81.802,16 iva exclòs i VAMA 
77.727,92 iva exclòs  
 
3. Per informe de data 29/10/2018, l’ intendent major cap de la Policia Local proposa 
l’adjudicació a l’empresa Dextron per import de 76.999,66 més 16.193,93 en 
concepte d’IVA . 
 
S’adjunta còpia de l’informe. 
 
4. Existeix crèdit adequat i suficient a fi d’atendre les despeses que meriti la present 
contractació, a la  partida  720000/13224O/624000 del pressupost  aprovat per a 
l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
L’apartat X (clàusules 62 a 65) del plec de clàusules administratives particulars que 
regeix l’Acord marc de mobilitat sostenible, aprovat per l’ACM-CCDL, regula 
l’adjudicació de la transformació de vehicles, amb selecció d’empreses, i 
concretament l’art 62 conté les regles a seguir en els contractes basats sense tots els 
termes fixats en l’Acord marc. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Dextron, S.A.  la transformació  de vuit vehicles per a 
la Policia Local d’acord amb la seva oferta presentada i les condicions especifiques 
d’execució del contracte aprovades per acord de la junta de Govern Local de data 1 
d’octubre de 2018 per import total de 76.999,66 més 16.193,93 en concepte d’IVA. 
Els treballs hauran d’estar finalitzats abans del 15 de gener de 2019. 
 
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti, 
en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la 
notificació de l’adjudicació: 
 

a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 3.849,98 euros, 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació 
 
b) 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. Es considerarà causa de prohibició 
de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de 
naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu. 
 
c) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
Cas de no presentar aquesta documentació, s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 



 

 
Data de publicació: 28/01/2019 

 11 

 
TERCER. Disposar a favor de l’empresa Dextron, S.A l’import de 93.169,59 € a 
càrrec de la  partida 720000/13224O/624000 del pressupost municipal aprovat per 
l’exercici 2018 (Document D núm. 114882) 
 
QUART. Aprovar l’ operació inversa A/  núm. 114883 per import de 5830,41 € € 
 
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractant”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

7. ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE SIS 

VEHICLES PER A LA DIRECCIÓ D’ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS. 

 

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 de juliol de 2018, es va iniciar el 
procediment de contractació del subministrament de 6 vehicles nous per a la 
renovació de la flota de la Direcció del Servei d’Espais Públics i Equipaments 
Municipals, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins 
a 119.173,56 euros, IVA no inclòs, i dividit en els lots següents: 
 
- LOT 1: 3 vehicles elèctrics tipus turisme petit de 4 places.  

Pressupost: 63.223,14€, IVA no inclòs. 
 

- LOT 2: 1 furgó diesel de 3 places volum 11-12 m3.  
Pressupost: 17.768,60€, IVA no inclòs. 
 

- LOT 3: 1 furgó diesel combi de 6 places volum 5-6 m3.  
Pressupost: 17.355,37€, IVA no inclòs. 
 

- LOT 4: 1 camió de menys de 3.500kg. cabina abatible amb caixa oberta 
d’alumini. Pressupost: 20.826,45€, IVA no inclòs. 

 
Han presentat oferta les següents empreses: 
 
1. MB MOTORS, SA: Lot 1 
2. MARFINA, SL (Moventia): Lots 2, 3 i 4. 
3. MOVELCO MOBILITY,SL: Lot 1. 
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Mitjançant informe de data 17/10/2018 que s’adjunta- el cap del Servei d’Espais 
Públics exposa: 
 
Respecte al Lot 1, MOVELCO MOBILITY,SL no especifica el vehicle que ofereixi ni 
aporta la documentació requerida. L’oferta de MB MOTORS, SA compleix els 
requisits exigits, per la qual cosa proposa l’adjudicació al seu favor. 
 
Respecte als lots 2 i 3, les úniques ofertes rebudes corresponents a MARFINA, SL 
(Moventia), són per sobre del preu de licitació. 
 
Respecte al Lot 4, l’única oferta rebuda corresponent a MARFINA, SL (Moventia) no 
compleix las característiques tècniques exigides. 
 
S’adjunta còpia de l’esmentat informe. 
 
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 710100/153011/62400 del pressupost municipal aprovat per 
a la present anualitat. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de 
novembre, de contractes del sector públic.        
   
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han 
estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER. Declarar deserts els lots 2 i 3 de la contractació del subministrament de 6 
vehicles nous per a la renovació de la flota de la Direcció del Servei d’Espais Públics i 
Equipaments Municipals, atès que les úniques ofertes rebudes, corresponents a 
MARFINA, SL (Moventia), sobrepassen el pressupost de licitació. 
 
SEGON. Declarar desert el lot 4 de la contractació del subministrament de 6 vehicles 
nous per a la renovació de la flota de la Direcció del Servei d’Espais Públics i 
Equipaments Municipals, atès que l’única oferta rebuda, corresponent a MARFINA, 
SL (Moventia) no compleix las característiques tècniques exigides. 
 
TERCER. Adjudicar la contractació del Lot 1 (3 vehicles elèctrics tipus turisme petit 
de 4 places) de la contractació del subministrament de 6 vehicles nous per a la 
renovació de la flota de la Direcció del Servei d’Espais Públics i Equipaments 
Municipals, a favor de MB MOTORS, SA, per import de 55.343,16 €, IVA no inclòs, i 
amb subjecció a totes les característiques ofertades en la seva proposta. 
 
QUART. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que MB MOTORS, SA, en el termini 
màxim de deu dies  hàbils a comptar des de la remissió de la notificació de 
l’adjudicació, aporti: 

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

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de, 2.767,16 euros, 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació. 
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b) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de 
las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En 
cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa. 
 

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 
seva oferta. 
  
CINQUÈ. Una vegada hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat 
anterior, l’adjudicatari disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització 
del corresponent contracte administratiu. 
 
SISÈ. Disposar a favor de MB MOTORS, SA, l’import de 55.343,16  €, més  
11.622,06 € en concepte d’IVA, en total 66.965,22 €, a càrrec de la partida 
710100/153011/62400 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat. 
(Doc. compt. 113879) 
 
 
SETÈ. Aprovar el document comptable A/ núm. 114035 per import de 144.200,00 €. 
  
VUITÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractant”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

8 ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 

MILLORA DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS DEL MUNICIPI DE MATARÓ A 

FAVOR DE L’EMPRESA OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO SL, PER 

UN IMPORT DE 249.013 € IVA NO INCLÒS. 

 

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 16 de juliol de 2018, es va iniciar el 
procediment de contractació de les obres del projecte de millora de les àrees de jocs 
infantils del municipi de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 
del contracte de fins a 303.043,82 euros, IVA no inclòs. 
 
Han presentat oferta les següents empreses: 
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1) LAPPSET ESPAÑA VR, SL 
2) LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, SL 
3) UTE CATALANA DE TREBALLS I OBRES,SL-EXCAVACIONS MASDEU, SL 
4) OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO SL 
5) HPC IBERICA, SA 

 
 
Mitjançant informe de data 19/10/2018 la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei 
d’Espais Públics va valorar els criteris subjectes a un judici de valor, i per informe de 
data 08/11/2018 ha valorat els criteris avaluables de forma automàtica, quedant 
classificada en primer lloc l’empresa OZIONA SOLUCIONES DE 
ENTRETENIMIENTO SL. 
  
S’adjunta còpia d’ambdós informes. 
 
En data 19 de novembre de 2018, la Mesa de Contractació ha aprovat proposar 
l’adjudicació a favor de OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO SL. 
 
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 710102/17111Z/60500 del pressupost municipal aprovat per 
a la present anualitat. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de 
novembre, de contractes del sector públic. 
   
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han 
estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER. Aprovar la classificació dels licitadors al contracte de les obres del projecte 
de millora de les àrees de jocs infantils del municipi de Mataró, que és la següent: 
 
1) OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO SL: 95,00 punts. 
2) LAPPSET ESPAÑA VR, SL: 93,30 punts 
3) HPC IBERICA, SA: 92,21 punts 
4) LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, SL: 80,55 punts 
5) UTE CATALANA DE TREBALLS I OBRES-EXCAVACIONS MASDEU: 78,68 

punts 
 
SEGON. Adjudicar la contractació de les obres del projecte de millora de les àrees de 
jocs infantils del municipi de Mataró a favor de l’empresa OZIONA SOLUCIONES DE 
ENTRETENIMIENTO SL, per un import de 249.013 € IVA no inclòs, i amb subjecció a 
la resta de condicions contingudes en la seva proposta. 

 
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària, en el 
termini màxim de set dies  hàbils a comptar des de la remissió de la notificació de 
l’adjudicació, aporti: 
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a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 12.450,65 €, 
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, escriptura d’apoderament o 
nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre Mercantil, 
i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant. 
 

c) 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. 
 

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

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, ha de ser almenys de 545.000 €. 
 

g) Una relació dels principals serveis realitzats durant els cinc últims anys incloent 
import, data i destinatari, públic o privat.  
 

h) Certificats acreditatius d’haver executat, ens els últims cinc anys, treballs anàlegs al 
que són objecte de la present contractació amb un import anual superior a 212.000 
€, IVA no inclòs, durant almenys tres anualitats. Aquests certificats hauran d’estar 
expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei. 
 

i) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei general de drets de las 
persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En cas 
contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa. 

 
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 
seva oferta, i es procedirà a requerir la documentació al licitador classificat en segona 
posició. 
 
QUART. Una vegada hagi aportat tota la documentació 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 OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO SL, 
l’import de 249.013 euros, més 52.292,73 euros en concepte d’IVA, en total 
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301.305,73 euros, a càrrec de la partida 710102/17111Z/60500 del pressupost 
municipal aprovat per a la present anualitat, aprovant a l’efecte els següents 
documents comptables: 
 
Document comptable A/ núm. 120404 per import de 366.683,02 €. 
Document comptable AD núm. 120406 per import de 301.305,73 €. 
 
SISÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

9  ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU 

D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA CALÇADA DE LA VIA 

PÚBLICA A FAVOR DE LA UTE A CONSTITUIR CONSTRUCCIONS DEUMAL, 

SA-VIALITAT I SERVEIS, SL, PER UN IMPORT DE 656.661,43 €. 

 

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 16 de juliol de 2018, es va iniciar el 
procediment de contractació de les obres del projecte executiu d’actuacions de 
manteniment i millora de la calçada de la via pública, per un import fixat com a màxim 
per a l’adjudicació del contracte de fins a 698.609,61 euros, IVA no inclòs. 
 
Han presentat oferta les següents empreses: 
 
1. UTE CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA-VIALITAT I SERVEIS, SL 
2. FIRTEC, SAU 

 
Mitjançant informe de data 11/10/2018, el cap de la Secció d’Infraestructures d’Espais 
Públics va procedir a la valoració dels criteris subjectes a un judici de valor, i per 
informe de data 06/11/2018 ha valorat les proposicions econòmiques, tot quedant 
classificada en primer lloc UTE CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA-VIALITAT I 
SERVEIS, SL 
 
S’adjunta còpia d’ambdós informes. 
 
En data 19 de novembre de 2018, la Mesa de Contractació ha aprovat proposar 
l’adjudicació a favor de la UTE a constituir per CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA-
VIALITAT I SERVEIS, SL 
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Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 710100/15321Z/60900 del pressupost municipal aprovat per 
a la present anualitat. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de 
novembre, de contractes del sector públic. 
   
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han 
estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER. Adjudicar la contractació de les obres del projecte executiu d’actuacions de 
manteniment i millora de la calçada de la via pública a favor de la UTE a constituir 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA-VIALITAT I SERVEIS, SL, per un import de 
656.661,43 €, i amb subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva 
proposta. 

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

 
a) Formalització de la constitució de la Unió Temporal d’Empreses. 

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

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 32.833,07 euros, 
corresponent al 5% del pressupost base de licitació. 

 
c) Documentació acreditativa del compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 

29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de las 
persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En 
cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa. 
 
Aquesta documentació haurà de presentar-se per cadascuna de les empreses 
participants en la UTE. 
 

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 
seva oferta, i es procedirà a requerir la documentació al licitador classificat en segona 
posició. 
 
TERCER. Una vegada hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat 
anterior, l’ adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la 
formalització del corresponent contracte administratiu. 
 
QUART. Disposar a favor de la UTE a constituir CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA-
VIALITAT I SERVEIS, SL, l’import de 656.661,43 € més 137.898,90 €, en total 
794.560,33, a càrrec de la partida 710100/15321Z/60900 del pressupost municipal 
aprovat per a la present anualitat. 
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CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractant”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

10  ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 

RENOVACIÓ DE L’ ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES AI-AJ-AO A FAVOR 

DE ELECNOR SA, PER UN IMPORT DE 230.013,81 €. 

 

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 16 de juliol de 2018, es va iniciar el 
procediment de contractació de les obres del projecte de renovació de l’ enllumenat 
públic dels quadres AI-AJ-AO, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 368.111,68 euros, IVA no inclòs. 
 
Han presentat oferta les següents empreses: 
 

1. ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. 
2. ELECTRICITAT BOQUET, SL 
3. ELECNOR SA  

 
Mitjançant informe de data 17/10/2018, la tècnica d’Enllumenat del Servei d’Espais 
Públics va procedir a la valoració dels criteris subjectes a un judici de valor, i per 
informe de data 07/11/2018 ha valorat les proposicions econòmiques, tot quedant 
classificada en primer lloc l’empresa ELECNOR SA. 
 
S’adjunta còpia d’ambdós informes. 
 
En data 21 de novembre de 2018 la Mesa de Contractació ha aprovat proposar 
l’adjudicació a favor d’ELECNOR, SA. 
 
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 710103/16512Z/61300 del pressupost municipal aprovat per 
a la present anualitat. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de 
novembre, de contractes del sector públic. 
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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. Aprovar la següent classificació dels licitadors de les obres del projecte de 
renovació de l’ enllumenat públic dels quadres AI-AJ-AO: 
 
1. ELECNOR SA: 95 punts 
2. ELECTRICITAT BOQUET, SL: 91,93 punts 
3. ALUMBRADOS VIARIOS, SA: 72,22 punts 

 
SEGON. Adjudicar la contractació de les obres del projecte de renovació de l’ 
enllumenat públic dels quadres AI-AJ-AO a favor de ELECNOR SA, per un import de 
230.013,81 €, i amb subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva 
proposta. 

 
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que els adjudicataris, en el termini 
màxim de deu dies  hàbils a comptar des del següent a aquell en que rebi aquest 
requeriment, aporti: 

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

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 11.500,69 euros, 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació. 
 

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

   
f) Documentació acreditativa del compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 

29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de las 
persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En 
cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa. 
 

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 
seva oferta, i es procedirà a requerir la documentació al licitador classificat en segona 
posició. 
 
QUART. Una vegada hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat 
anterior, l’ adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la 
formalització del corresponent contracte administratiu. 
 
CINQUÈ. Disposar a favor de ELECNOR SA, l’import de 230.013,81 € més 48.302,90 
€ en concepte d’IVA, en total 278.316,71 €, a càrrec de la partida 
710103/16512Z/61300 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat. 
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SISÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

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 desenvolupament i Organització- 

 

11 DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PESENTADA PER A.EM. 

 

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

 

“Supòsit de fet 
 
I. Per Decret 8418/2018, de 2 d’octubre, el senyor A.EM. fou contractat com a 

professor Titular A de secundària, des del 3 de setembre de 2018 i fins el 31 
d’agost de 2019, fora de plantilla, per obra o servei determinat, a temps parcial 
del 21,33% de la jornada plena establerta, el que equival a 8 hores setmanals, 
per impartir matèries als diferents cicles formatius de la família de química que 
s’imparteixen a l’Institut Miquel Biada. 

Segons la informació facilitada pel cap d’estudis de l’Institut Miquel Biada, l’horari 
del senyor A.EM. durant el curs 2018-2019 és el següent: els dimarts, dimecres i 
dijous de 19:10 a 21:00 hores.  
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Cal indicar que segons l’informe emès per la Tècnica de Formació i 
Comunicació, de data 3 de setembre de 2018, el senyor A.EM. era una de les 
dues úniques persones que complia els requisits de titulació demanats per 
l’oferta, elaborada per la Direcció de Recursos Humans i Organització, per 
impartir matèries de la família de química.  

 
II. El senyor A.EM., treballador de l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria de 

professor/a titular A de secundària, adscrit al Servei d’Educació, ha presentat per 
registre d’entrada 0812130008-1-2018-034245-1, de data 8 d’agost de 2018, una 
sol·licitud de reconeixement de segona activitat privada secundària, per compte 
aliena, a l’empresa Farmàcia Colldeforn, C.B., ubicada a la Ronda O’donell, 
número 11-13, de (08303) Mataró, com a farmacèutic. La relació laboral és 
mitjançant un contracte indefinit (amb una antiguitat de juliol de l’any 2017), a 
temps parcial, realitzant 27 hores a la setmana, de dilluns a diumenge, en 
diferents torns de matí, migdia o tarda, però que pot realitzar amb certa 
flexibiliatat, de tal manera que no li impossibilita poder realitzar l’horari que té 
establert a l’Ajuntament de Mataró.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990.  
8.          L’art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990 estableix que no és possible el 

reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional 
hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control 
de l’entitat local en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional 
es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui 
adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la 
coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui 
atribuït en l’entitat local; la realització d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei 
d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi 
intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc 
públic. 

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

La jornada ordinària de treball del personal és de trenta-set hores i mitja 
setmanal (37,50 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. El 
Conveni 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 (37,50). Durant l’any 2018 la jornada 
ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts 
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setmanals (36,40 hores/setmana). Aquesta jornada incrementada en un 50% 
(18 hores amb 20 minuts) suposa un còmput de 55 hores/setmana. 
 
Si tenim en compte que el senyor A.EM, demana l’exercici d’una segona 
activitat la durada de la qual és de 27 hores/setmana; la suma total entre 
aquesta i l’activitat pública (35 hores) no supera, el topall establert a la norma. 
 
Això no obsta, per 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 Administracions Públiques, així com que l’autorització 
de compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i 
l’horari en els llocs de caràcter públic.  

10. L’incompliment del que disposa la normativa esmentada serà sancionat 
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la 
incompatibilitat en que s’hagi incorregut. 

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

11. 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. Per acord del Ple 
Municipal en sessió ordinària celebrada el 7 d’abril de 2016, s’ha delegat a la 
Junta de Govern la competència sobre declaracions de compatibilitat per 
l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la Corporació. 

 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i 
Bon Govern PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
 
Primer.-  Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor A.EM entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat 
privada secundària, per compte aliena, com a farmacèutic, en els 
termes i paràmetres referits en la part expositiva de la present 
resolució i sense que aquest reconeixement de compatibilitat 
modifiqui la jornada de treball ni l’horari de l’interessat. 

 
Segon.-    Informar a la persona interessada que:  
 

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

- El reconeixement de compatibilitat 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 
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segona activitat, que l’interessat haurà de comunicar a l’Ajuntament 
de Mataró; 

 
- L’incompliment del que disposa la normativa anteriorment 

esmentada sobre el règim d’incompatibilitats pot ser constitutiu 
d’una falta disciplinària de caràcter molt greu. 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 
 
 
 
12 DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI  

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER L.V.P. 

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

 
I. La senyora L.V.P., funcionària interina fora de plantilla per programes de 

l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria de tècnica mitjana de salut pública del 
Servei de Salut i Consum, ha presentat per registre d’entrada 0812130008-1-
2018-034080-1, de data 7 d’agost de 2018, una sol·licitud de reconeixement de 
segona activitat privada secundària, per compte pròpia, com a formadora en 
tallers de nutrició o cuina saludable  

 
Segons la informació facilitada per la pròpia interessada, l’activitat consisteix en 
la realització de tallers teòrico-pràctics per promocionar la salut, una alimentació, 
nutrició i cuina saludable. La seva dedicació a aquesta activitat serà d’unes 10 
hores cada dos mesos i preveu percebre una remuneració anual d’uns 2.000 
euros. 

 
II. Per Decret 7051/2018, de 2 d’agost, la senyora L.V.P. ha estat nomenada 

funcionària interina fora de plantilla per programes com a tècnica mitjana de 
salut pública, a temps complet, per l’execucio del programa de Salut Pública 
“Projectes sanitat ambiental i seguretat alimentària”, des del 2 de juliol fins el 31 
de desembre de 2018.  

Posteriorment, ha estat ampliat l’esmentat nomenament fins el dia 30 de juny de 
2019. 
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Segons la informació facilitada pel Cap de Servei de Salut i Consum, l’horari de 
la senyora L.V.P. és l’ordinari de l’Ajuntament de Mataró, de dilluns a divendres.  

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

Administracions Públiques s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al 
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la 
Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 
2. L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal 

al servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el 
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de 
aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, 
profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el 
estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 
independencia.”. 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les 
corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa 
jurídica de la relació de treball. 
 

3. L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d’activitats 
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública 
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la 
jornada de treball i l’horari dels interessats.  

En anàleg sentit l’art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat i 
que l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de 
la jornada i horari del treball de caràcter públic. 

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

  
4. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 

mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, 
siguin per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars 
que es relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, 
organisme o entitat on estigués destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les 
activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a 
sí els directament interessats. 
 

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

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

Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
7. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és 

possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les 
de caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional 
hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de 
l'entitat local en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es 
relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit 
el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat 
local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o 
de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos 
darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
 

8. En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un 
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, 
autorització expressa prèvia.  

 
9. L’article 343 del Decret abans referit preveu que el reconeixement de 

compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat, així 
com que l’autorització de compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment 
de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic. 
  

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, 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 Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de 

la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. Per acord del Ple 
Municipal en sessió ordinària celebrada el 7 d’abril de 2016, s’ha delegat a la 
Junta de Govern la competència sobre declaracions de compatibilitat per l’exercici 
d’activitat pública o privada del personal de la Corporació. 
 

 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i 
Bon Govern PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels 
següents ACORDS: 
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Primer.-  Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora L.V.P. entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat 
privada secundària, per compte propi, com a formadora en tallers de 
nutrició o cuina saludable, en els termes i paràmetres referits en la 
part expositiva de la present resolució i sense que aquest 
reconeixement de compatibilitat modifiqui la jornada de treball ni 
l’horari de la interessada. 

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

 
- L’incompliment del que disposa la normativa anteriorment 

esmentada sobre el règim d’incompatibilitats pot ser constitutiu 
d’una falta disciplinària de caràcter molt greu. 

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

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

13 DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER M.C.M. 

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

La senyora M.C.M., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb plaça de 
TAE Arquiecte/a i que ocupa el lloc de treball de cap de servei d’Equipaments 
Municipals, ha presentat, en data 17 d’agost de 2018, una sol·licitud de 
reconeixement de segona activitat privada, com a professional d’arquitectura, per 
compte propi, en un despatx d’Arquitectura particular, ubicat a Barcelona, Avinguda 
Príncep d’Astúres, número XX, XXXX, amb una remuneració d’uns 800 euros 
mensuals i amb una jornada laboral de 5 hores setmanals. 
 
Fonaments de dret 
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1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al 
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la 
Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

2. L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal 
al servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el 
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de 
aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, 
profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el 
estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 
independencia.”. 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les 
corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa 
jurídica de la relació de treball. 

3. L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d’activitats 
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública 
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la 
jornada de treball i l’horari dels interessats.  

En anàleg sentit l’art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat i 
que l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de 
la jornada i horari del treball de caràcter públic. 

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

 
 Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 

mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, 
siguin per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars 
que es relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, 
organisme o entitat on estigués destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les 
activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a 
sí els directament interessats. 

4. 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.  

5. 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. 
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6. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és 
possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les 
de caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional 
hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de 
l'entitat local en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es 
relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit 
el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat 
local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o 
de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos 
darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

7. 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.  

8. L’article 343 del Decret abans referit preveu que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat, així 
com que l’autorització de compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment 
de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic.  

9. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme 
al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la 
incompatibilitat en que s’hagi incorregut. En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 
214/1990, tipifica com a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de 
les normes sobre incompatibilitats. 

10. L’art. 333 a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de 
la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. Per acord del Ple 
Municipal en sessió ordinària celebrada el 7 d’abril de 2016, s’ha delegat a la 
Junta de Govern la competència sobre declaracions de compatibilitat per l’exercici 
d’activitat pública o privada del personal de la Corporació. 
 

Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i 
Bon Govern PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.-  Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora M.C.M. entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada 
secundària, per compte propi, com a arquitecta, en els termes i 
paràmetres referits en la part expositiva de la present resolució i sense 
que aquest reconeixement de compatibilitat modifiqui la jornada de 
treball ni l’horari de la interessada. 

 
 
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 
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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 del que disposa la normativa anteriorment esmentada 

sobre el règim d’incompatibilitats pot ser 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 dos quarts i deu minuts de les tres de la 

tarda, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la 

present acta. 

 


