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ACTA NÚM. 24/2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 28 DE DESEMBRE DE 2018.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-vuit de desembre de dos mil divuit, a les dotze del
migdia, 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 Carlos Jerez Antequera
M. Luisa Merchán Cienfuegos
Elizabet Ruíz Moreno

Alcalde
1ra. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde

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

Excusen la seva assistència

Miquel Angel Vadell Torres

3r.

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 10 de
desembre de 2018

2

DESPATX OFICIAL
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CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3

Donar compliment a la sentència de data 11 d’octubre de 2018 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, que estima parcialment el recurs
contenciós administratiu núm. 420/2017-A, interposat per P.M.L. contra el decret
núm. 8730/2017, de 5 d’octubre, en virtut del qual es va declarar inadmissible a
tràmit el recurs de reposició interposat contra quatre liquidacions de l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
-Servei de Gestió econòmica-

4

Extinció anticipada del dret de superficie constituit a favor de PUMSA sobre
l'edifici habitatges HPO del c. València 92 (26 habitatges i un local).

5

Extinció anticipada del dret de superficie constituit a favor de PUMSA sobre
l'edifici d'habitatges HPO del C/ Teià, 5 (23 habitatges i un local).

6

Adquisició de 4 finques de la Ronda Barceló (Polígon 2) i el 32,888% del dret
d'aprofitament sobre la Finca Vial situada en el mateix Polígon,

-Servei de Compres i Contractacions7

Declarar desert el procediment obert simplificat de licitació del contracte
d’instal·lació d’una bústia de retorn de documents a la biblioteca Pompeu
Fabra i aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la nova contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per a la
instal·lació d’una bústia de retorn esmentada

8

Adjudicació del servei d’ assegurança de responsabilitat civil derivada de l’ ús i
circulació de vehicles a motor que componen la flota municipal de
l’Ajuntament i de les empreses Aigües de Mataró, SA i Pumsa (exp. 230/2018)

9

Aprovació de la despesa de subministrament d’ energia elèctrica de l’
Ajuntament per l’any 2019. (exp. 40/2012)

10

Aprovació de la despesa de subministrament d’ energia calorífica de l’
Ajuntament per l’any 2019 (exp.1/2012).

11

Adjudicar la contractació de les obres del projecte executiu d’actuacions de
manteniment i millora de les voreres de la via pública a favor de TEBANCAT
SL, per un import de 279.966,22 €, IVA no inclòs.
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12

Adjudicar la contractació del servei de transport escolar, activitats educatives
subvencionades i altres trasllats, a favor de Autocars Calella, SL.

13

Adjudicar la contractació del servei pel desenvolupament de nous mòduls de
l’aplicació Sigma i altres aplicacions menors en Oracle Apex, a favor de
Tecnica 24 Software y Servicios, SL., per l’import de 43.000 euros, IVA no
inclòs.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
14

Proposta d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2018.

CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics15

Ratificar el decret núm. 10239/2018, de data 4 de desembre de 2018, en el
que s’aprovava inicialment el “Projecte de renovació de l’enllumenat dels
quadres BA-BB” per un import de 277.146,42€ IVA inclòs

16

Ratificar el decret núm. 10242/2018, de data 4 de desembre de 2018, en el
que s’aprovava inicialment el “Projecte de renovació de l’enllumenat dels
quadres EA-IP” per un import de 312.974,29€ IVA inclòs

17

Ratificar el decret núm. 10246/2018, de data 4 de desembre de 2018, en el
que s’aprovava inicialment el “Projecte de renovació de l’enllumenat dels
quadres B-C-D-E-EM-F-G” per un import de 734.946,33€ IVA inclòs.

18

Ratificar el decret núm. 10328/2018, de data 4 de desembre de 2018, en el
que s’aprovava inicialment el “Projecte de renovació de l’enllumenat dels
quadres OS-OX” per un import de 305.288,48€ IVA inclòs.

19

Ratificar el decret núm. 10240/2018, de data 4 de desembre de 2018, en el
que s’aprovava inicialment el “Projecte de renovació de l’enllumenat dels
quadres AR-AT-AU-AV-AX-II-OH” per un import de 766.742,41€ IVA inclòs

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.
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ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans
20

Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici
concurrent del lloc de treball principal presentada per P.T.B.

21

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

22

Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici
concurrent del lloc de treball principal presentada per O.A.B.

23

Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici
concurrent del lloc de treball principal presentada per X.M.O.

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 10 de gener 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
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-Servei d’IngressosDONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DE DATA 11 D’OCTUBRE DE

3

2018 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA, QUE
ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
420/2017-A, INTERPOSAT PER P.M.L. CONTRA EL DECRET NÚM. 8730/2017, DE 5
D’OCTUBRE, EN VIRTUT DEL QUAL ES VA DECLARAR INADMISSIBLE A TRÀMIT
EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA QUATRE LIQUIDACIONS DE
L’IMPOST

SOBRE

L’INCREMENT

DEL

VALOR

DELS

TERRENYS

DE

NATURALESA URBANA
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 11 d’octubre de 2018 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona
va dictar sentència estimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 420/2017-A,
interposat pel senyor P.M.L. (NIF núm. xxxx) contra el decret núm. 8730/2017, de 5
d’octubre, en virtut del qual es va declarar inadmissible a tràmit el recurs de reposició
interposat en data 24 de juliol de 2017 contra les següents liquidacions de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU:


4133356, de quota 3.643,91 euros. Transmissió de data 9 de juliol de 2013 de
la finca situada al c. xxxx, de Mataró.



3748725, de quota 1.915,70 euros. Transmissió de data 31 de juliol de 2013
de la finca situada al c. xxxx de Mataró.



4134137, de quota 6.091,32 euros. Transmissió de data 15 d’abril de 2015 de
la finca situada al c. xxxx, de Mataró.



4326490, de quota 1.957,92 euros. Transmissió de data 5 de setembre de
2016 de la finca situada al c. xxxx, de Mataró.

La sentència és desfavorable als interessos municipals, en la mesura que declara nul el
decret en virtut del qual es va inadmetre a tràmit el recurs de reposició formulat contra
les liquidacions citades.
L’òrgan jurisdiccional motiva que els actes discutits són autoliquidacions, perquè les
ordenances fiscals reguladores d’aquest tribut dels exercicis 2013 i 2015 estableixen
aquest règim de gestió. En conseqüència, la inadmissió del recurs de reposició no és
procedent. La persona contribuent pot instar la rectificació de les autoliquidacions dintre
dels quatre anys.
En conseqüència, el Jutjat anul·la el decret impugnat i ordena a l’Ajuntament que admeti
i tramiti l’escrit presentat per l’actora com de rectificació d’autoliquidacions.
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En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de
Govern Local per la resolució de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, proposo els
següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 11 d’octubre de 2018 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en virtut de la qual estima
parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 420/2017-A, interposat pel senyor
P.M.L. contra el decret núm. 8730/2017, de 5 d’octubre, en virtut del qual es va declarar
inadmissible a tràmit el recurs de reposició interposat en data 24 de juliol de 2017 contra
les liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (IIVTNU) núm. 4133356, 3748725, 4134137 i 4326490.
Segon.- Donar compliment a la sentència esmentada i, en conseqüència:


Admetre i tramitar la petició de rectificació de les autoliquidacions esmentades
en la present resolució.

Tercer.- Notificar la present resolució al Jutjat i a la persona interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

-Servei de Gestió econòmica4

EXTINCIÓ ANTICIPADA DEL DRET DE SUPERFICIE CONSTITUIT A

FAVOR DE PUMSA SOBRE L'EDIFICI HABITATGES HPO DEL C. VALÈNCIA 92
(26 HABITATGES I UN LOCAL).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Assumpte: Incorporació al patrimoni municipal d’un immoble titularitat de l’empresa
municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, amb la finalitat de compensar
aportacions dineràries del consistori al seu favor i reduir deute: extinció anticipada del
dret de superfície constituït a favor de PUMSA de l’edifici d’habitatges de protecció
oficial en sòl municipal ubicat al carrer València, 92-94 de Mataró, on s’allotgen 26
habitatges i un local, amb reversió de la construcció erigida i corresponent
indemnització.
Expedient GE Patrimoni núm. 40/2018
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D’acord amb les projeccions de les necessitats de tresoreria, PUMSA va preveure
que al llarg de l’exercici 2018 necessitaria un total de 6.101.204 €, dels quals,
3.023.835 milions d’euros es corresponen amb el deute contret amb FCC
Construcción, S.A. per les obres de construcció de l’edifici d’usos terciaris situat al
Rengle i la resta, 3.077.369 milions d’euros obeïen a necessitats de tresoreria
recurrent.
D’acord amb aquestes projeccions, en data 11 de gener de 2018 PUMSA va sol·licitar
un ajut de caixa a l’Ajuntament de Mataró per un import màxim de 6.101.204 € a
reemborsar en un període de 12 mesos a comptar des de la data de la seva
aprovació, de conformitat amb el Decret 848/2018, de 29 de gener, del regidor
delegat de Serveis Centrals.
A data d’avui, PUMSA, havent disposat d’aquest import i, segons les seves
previsions, no podrà reintegrar-lo en efectiu en el termini i condicions fixats a la
resolució d’atorgament. Per aquest motiu, PUMSA i l’Ajuntament de Mataró, tal i com
ha succeït en exercicis anteriors, han convingut instrumentar una compensació en
espècie per reemborsar aquesta aportació econòmica municipal mitjançant l’aportació
de béns immobles.
En el present cas, no obstant, no estem pròpiament davant una adquisició o compra
doncs l’edifici d’habitatges de protecció oficial ubicat al carrer València, 92-94 de
Mataró, on s’allotgen 26 habitatges i un local, en tractar-se d’una edificació erigida en
el marc d’un dret de superfície, per incorporar l’edifici al patrimoni municipal cal
extingir anticipadament el títol que habilitava a PUMSA per construir i explotar la
promoció d’habitatges: el dret de superfície. Atès el cas que ens ocupa, es tracta
d’una extinció anticipada de la concessió del dret de superfície de mutu acord entre
superficiant i superficiari, que comportarà una indemnització a favor de PUMSA
consistent en el preu de taxació de l’immoble, per l’extinció anticipada i reversió de
l’edificació a favor del consistori.
La finca i corresponent preu de taxació és la que es detalla a continuació:
Edifici d’habitatges de protecció oficial situat al carrer València, 92-94 (26 habitatges i
un local). El preu de taxació de l’immoble és de UN MILIO CINC CENTS SEIXANTA
TRES MIL QUATRE CENTS SEIXANTA VUIT EUROS (1.563.468 €).

Finalment, existeix voluntat municipal de que PUMSA continuï gestionant i explotant
l’immoble de referència, tot i haver acordat la reversió de la construcció erigida a
favor del superficiant i propietari (Ajuntament de Mataró) a canvi d’una indemnització
pel superficiari (PUMSA). La motivació d’aquesta voluntat rau en el fet que PUMSA
és la societat municipal que gestiona actualment tot el parc d’habitatge públic
municipal.
Resulten d’aplicació, entre d’altres, els articles 206.3 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 160 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
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qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; articles 20 i
concordants del Real Decreto 1/2002, de 11 de gener, sobre mesures de finançament
d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl del Pla 2002-2005; articles 91 i
següents de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las
Administraciones Públicas; article 54 i concordants del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i
Rehabilitació Urbana.
Per tot això, en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017
de 6 d’octubre, de delegació de competències, RESOLC:
PRIMER.- Acordar l’extinció anticipada del dret de superfície constituït a favor de
Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A sobre l’edifici d’habitatges de protecció
oficial situat al carrer València, 92-94 de Mataró (26 habitatges i un local), per acord
plenari de data 8 de febrer de 2001 i formalitzat en data 20 de març de 2001 davant
l’Il·lustre Notari de Mataró, sr. A.R.D., amb el número 1.085 del seu protocol.
L’Obra nova de l’edificació es va formalitzar davant de l’Il·lustre Notari de Mataró, sr.
G.C.J. en data 19 de desembre de 2002.
El dret de superfície consta inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, al
volum 3.380, llibre 246, foli 88, finca núm. 17.490, inscripció 2ª.
L’obra nova de l’edifici consta com a inscripció 3ª.
La indemnització que correspon a PUMSA per aquesta extinció anticipada i per la
reversió de la promoció d’habitatges al patrimoni municipal es correspon amb el preu
de taxació.
SEGON.- Adquirir, com a conseqüència de l’extinció anticipada d’aquest dret de
superfície, les obres, construccions i instal·lacions erigides en el marc d’aquest dret
real d’aprofitament, que es concreten en l’edifici d’habitatges protegits i local
anteriorment relacionats, lliures de càrregues i gravàmens.
TERCER.- Acordar que el preu de taxació d’aquest immoble serà de UN MILIO CINC
CENTS SEIXANTA TRES MIL QUATRE CENTS SEIXANTA VUIT EUROS
(1.563.468 €). Aquest preu de taxació no serà satisfet en efectiu mitjançant
indemnització per l’extinció anticipada del dret de superfície per part del superficiant,
sinó que serà destinat a reduir part del deute preexistent que manté la societat
municipal PUMSA amb l’Ajuntament de Mataró (datio pro soluto).
QUART.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm.
140858 per un import de 1.563.468 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
300000/13421Z/62200 amb la denominació “Compra d’actius PUMSA” del projecte
1342116001 del pressupost municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.
CINQUÈ.- Supeditar i demorar l’eficàcia d’aquest acord a l’obtenció de les
autoritzacions administratives necessàries per adquirir el referit edifici.
SISÈ.- Facultar indistintament a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Mataró i/o al regidor delegat de
Serveis Centrals per a que qualsevol d’ells, a títol individual, pugui subscriure tots els
documents públics i/o privats que siguin necessaris per al perfeccionament d’aquest
acord.
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SETÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció de la operació
derivada de l’adopció del present acord.
VUITÈ.- Anotar a l’Inventari Municipal de Béns el moviment patrimonial que derivi del
perfeccionament d’aquest acord.
NOVÈ.- Notificar aquest acord a PUMSA

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (5).

EXTINCIÓ ANTICIPADA DEL DRET DE SUPERFICIE CONSTITUIT A

FAVOR DE PUMSA SOBRE L'EDIFICI D'HABITATGES HPO DEL C/ TEIÀ, 5 (23
HABITATGES I UN LOCAL).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Assumpte: Incorporació al patrimoni municipal d’un immoble titularitat de l’empresa
municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, amb la finalitat de compensar
aportacions dineràries del consistori al seu favor i reduir deute: extinció anticipada del
dret de superfície constituït a favor de PUMSA de l’edifici d’habitatges de protecció
oficial en sòl municipal ubicat al carrer Teià, 5 de Mataró, on s’allotgen 23 habitatges i
un local, amb reversió de la construcció erigida i corresponent indemnització
Expedient GE Patrimoni núm. 39/2018
D’acord amb les projeccions de les necessitats de tresoreria, PUMSA va preveure
que al llarg de l’exercici 2018 necessitaria un total de 6.101.204 €, dels quals,
3.023.835 milions d’euros es corresponen amb el deute contret amb FCC
Construcción, S.A. per les obres de construcció de l’edifici d’usos terciaris situat al
Rengle i la resta, 3.077.369 milions d’euros obeïen a necessitats de tresoreria
recurrent.
D’acord amb aquestes projeccions, en data 11 de gener de 2018 PUMSA va sol·licitar
un ajut de caixa a l’Ajuntament de Mataró per un import màxim de 6.101.204 € a
reemborsar en un període de 12 mesos a comptar des de la data de la seva
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aprovació, de conformitat amb el Decret 848/2018, de 29 de gener, del regidor
delegat de Serveis Centrals.
A data d’avui, PUMSA, havent disposat d’aquest import i, segons les seves
previsions, no podrà reintegrar-lo en efectiu en el termini i condicions fixats a la
resolució d’atorgament. Per aquest motiu, PUMSA i l’Ajuntament de Mataró, tal i com
ha succeït en exercicis anteriors, han convingut instrumentar una compensació en
espècie per reemborsar aquesta aportació econòmica municipal mitjançant l’aportació
de béns immobles.
En el present cas, no obstant, no estem pròpiament davant una adquisició o compra
doncs l’edifici d’habitatges de protecció oficial ubicat al carrer Teià, 5 de Mataró, on
s’allotgen 23 habitatges i un local, en tractar-se d’una edificació erigida en el marc
d’un dret de superfície, per incorporar l’edifici al patrimoni municipal cal extingir
anticipadament el títol que habilitava a PUMSA per construir i explotar la promoció
d’habitatges: el dret de superfície. Atès el cas que ens ocupa, es tracta d’una extinció
anticipada de la concessió del dret de superfície de mutu acord entre superficiant i
superficiari, que comportarà una indemnització a favor de PUMSA consistent en el
preu de taxació de l’immoble, per l’extinció anticipada i reversió de l’edificació a favor
del consistori.
La finca i corresponent preu de taxació és la que es detalla a continuació:
Edifici d’habitatges de protecció oficial situat al carrer Teià, 5 (23 habitatges i un
local). El preu de taxació de l’immoble és de UN MILIO CINC CENTS SETANTA NOU
MIL CINC CENTS VUITANTA UN EUROS (1.579.581 €).
Finalment, existeix voluntat municipal de que PUMSA continuï gestionant i explotant
l’immoble de referència, tot i haver acordat la reversió de la construcció erigida a
favor del superficiant i propietari (Ajuntament de Mataró) a canvi d’una indemnització
pel superficiari (PUMSA). La motivació d’aquesta voluntat rau en el fet que PUMSA
és la societat municipal que gestiona actualment tot el parc d’habitatge públic
municipal.
Resulten d’aplicació, entre d’altres, els articles 206.3 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 160 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; articles 20 i
concordants del Real Decreto 1/2002, de 11 de gener, sobre mesures de finançament
d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl del Pla 2002-2005; articles 91 i
següents de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las
Administraciones Públicas; article 54 i concordants del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i
Rehabilitació Urbana.

Per tot això, en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017
de 6 d’octubre, de delegació de competències, RESOLC:
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PRIMER.- Acordar l’extinció anticipada del dret de superfície constituït a favor de
Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A sobre l’edifici d’habitatges de protecció
oficial situat al carrer Teià, 5 de Mataró (23 habitatges i un local), per acord plenari de
data 8 de febrer de 2001 i formalitzat en data 20 de març de 2001 davant l’Il·lustre
Notari de Mataró, sr. A.R.D., amb el número 1.085 del seu protocol.
L’Obra nova de l’edificació es va formalitzar davant de l’Il·lustre Notari de Mataró, sr.
R.B.B. en data 29 de novembre de 2001.
El dret de superfície consta inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, al
volum 3.322, llibre 216, foli 79, finca núm. 15.633, inscripció 3ª.
L’obra nova de l’edifici consta com a inscripció 4ª.
La indemnització que correspon a PUMSA per aquesta extinció anticipada i per la
reversió de la promoció d’habitatges al patrimoni municipal es correspon amb el preu
de taxació.
SEGON.- Adquirir, com a conseqüència de l’extinció anticipada d’aquest dret de
superfície, les obres, construccions i instal·lacions erigides en el marc d’aquest dret
real d’aprofitament, que es concreten en l’edifici d’habitatges protegits i local
anteriorment relacionats, lliures de càrregues i gravàmens.
TERCER.- Acordar que el preu de taxació d’aquest immoble serà de UN MILIO CINC
CENTS SETANTA NOU MIL CINC CENTS VUITANTA UN EUROS (1.579.581 €).
Aquest preu de taxació no serà satisfet en efectiu mitjançant indemnització per
l’extinció anticipada del dret de superfície per part del superficiant, sinó que serà
destinat a reduir part del deute preexistent que manté la societat municipal PUMSA
amb l’Ajuntament de Mataró (datio pro soluto).
QUART.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm.
140860 per un import de 1.579.581 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
300000/13421Z/62200 amb la denominació “Compra d’actius PUMSA” del projecte
1342116001 del pressupost municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.
CINQUÈ.- Supeditar i demorar l’eficàcia d’aquest acord a l’obtenció de les
autoritzacions administratives necessàries per adquirir el referit edifici.
SISÈ.- Facultar indistintament a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Mataró i/o al regidor delegat de
Serveis Centrals per a que qualsevol d’ells, a títol individual, pugui subscriure tots els
documents públics i/o privats que siguin necessaris per al perfeccionament d’aquest
acord.
SETÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció de la operació
derivada de l’adopció del present acord.
VUITÈ.- Anotar a l’Inventari Municipal de Béns el moviment patrimonial que derivi del
perfeccionament d’aquest acord.
NOVÈ.- Notificar aquest acord a PUMSA”.

VOTACIÓ: Ordinària
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Vots favorables:

6

Unanimitat. (5).

ADQUISICIÓ DE 4 FINQUES DE LA RONDA BARCELÓ (POLÍGON 2) I EL

32,888% DEL DRET D'APROFITAMENT SOBRE LA FINCA VIAL SITUADA EN EL
MATEIX POLÍGON.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Assumpte: Incorporació al patrimoni municipal d’uns immobles i drets titularitat de
l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, amb la finalitat de
compensar aportacions dineràries del consistori al seu favor i reduir deute: adquisició
directa de les finques 4.1.2, 4.1.5, 4.1.7 i 5.9.2 ubicades a la Ronda Barceló, Polígon
2, de Mataró, i del 32,888% del dret d’aprofitament de la Finca Vial situada en aquest
mateix Polígon.
Expedient GE Patrimoni núm. 41/2018
D’acord amb les projeccions de les necessitats de tresoreria, PUMSA va preveure
que al llarg de l’exercici 2018 necessitaria un total de 6.101.204 €, dels quals,
3.023.835 milions d’euros es corresponen amb el deute contret amb FCC
Construcción, S.A. per les obres de construcció de l’edifici d’usos terciaris situat al
Rengle i la resta, 3.077.369 milions d’euros, obeïen a necessitats de tresoreria
recurrent.
D’acord amb aquestes projeccions, en data 11 de gener de 2018 PUMSA va sol·licitar
un ajut de caixa a l’Ajuntament de Mataró per un import màxim de 6.101.204 € a
reemborsar en un període de 12 mesos a comptar des de la data de la seva
aprovació, de conformitat amb el Decret 848/2018, de 29 de gener, del regidor
delegat de Serveis Centrals.
A data d’avui, PUMSA, havent disposat d’aquest import i, segons les seves
previsions, no podrà reintegrar-lo en efectiu en el termini i condicions fixats a la
resolució d’atorgament. Per aquest motiu, PUMSA i l’Ajuntament de Mataró, tal i com
ha succeït en exercicis anteriors, han convingut instrumentar una compensació en
espècie per reemborsar aquesta aportació econòmica municipal mitjançant l’aportació
de béns immobles.
En el present cas, els immobles i drets destinats a la compensació parcial d’aquest
deute consisteixen en les finques 4.1.2, 4.1.5, 4.1.7 i 5.9.2 ubicades a la Ronda
Barceló, Polígon 2, de Mataró, i en el 32,888% del dret d’aprofitament de la Finca Vial
situada en aquest mateix Polígon.
Les finques en qüestió són les que seguidament es detallen.


Finca 4.1.2 ubicada a la Ronda Barceló, polígon 2
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Finca 4.1.5 ubicada a la Ronda Barceló, Polígon 2
Finca 4.1.7 ubicada a la Ronda Barceló, Polígon 2
Finca 5.9.2 ubicada a la Ronda Barceló, Polígon 2
32,888% del dret d’aprofitament de la Finca Vial ubicada a la Ronda Barceló,
Polígon 2

El preu de taxació global d’aquestes finques i del percentatge indicat del dret
d’aprofitament de la Finca Vial és de DOS MILIONS NOU CENTS TRENTA NOU MIL
DOS CENTS SEIXANTA TRES EUROS (2.939.263 €).

Resulten d’aplicació, entre d’altres, els articles 206.3 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 160 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; articles 20 i
concordants del Real Decreto 1/2002, de 11 de gener, sobre mesures de finançament
d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl del Pla 2002-2005; articles 91 i
següents de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las
Administraciones Públicas; article 54 i concordants del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i
Rehabilitació Urbana.

Per tot això, en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017
de 6 d’octubre, de delegació de competències, RESOLC:
PRIMER.- Adquirir de forma directa, i a títol onerós, a Promocions Urbanístiques de
Mataró, S.A. (PUMSA) les finques i drets que es detallen a continuació:

-

Finca 4.1.2 ubicada a la Ronda Barceló, Polígon 2, de Mataró

“URBANA: DEPARTAMENTO DOS.- Local en planta sótano, del edificio sito en el
término de Mataró, calle Real números quinientos cuarenta y nueve y quinientos
cincuenta y tres; calle Méndez Núñez, ocho, nueve y diez y Ronda Barceló sin
número. Tiene una superficie de cuatrocientos noventa y un metros cinco decímetros
cuadrados. Se compone de una sola nave sin dividir. LINDA: Norte, subsuelo y
departamento tres; Sur, con departamento uno; Este, subsuelo Ronda Barceló;
Oeste, paso y departamento tres; por arriba, departamento ocho; por debajo, con
solar.”
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, al volum 3194, llibre 88,
finca núm. 5548.

-

Finca 4.1.5 ubicada a la Ronda Barceló, Polígon 2, de Mataró
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“URBANA: DEPARTAMENTO NUMERO CINCO: Local en la planta sótano del
edificio sito en Mataró, con fachada en las calles Real quinientos cuarenta y nuevequinientos cincuenta y tres, Méndez Núñez veinte y Ronda Barceló sin número.
Ocupa cincuenta y ocho metros veinticuatro decímetros cuadrados. Se compone de
una nave sin dividir. LINDA: Norte, escalera A; Sur, caja de montacargas del segundo
piso; Este, paso; Oeste, Don F.C.; arriba, cubierta y parte departamento siete; debajo,
solar.”
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, al volum 2929, llibre 18,
finca núm. 966.

-

Finca 4.1.7 ubicada a la Ronda Barceló, Polígon 2, de Mataró

“URBANA: DEPARTAMENTO SEIS BIS: Local en la planta baja del edificio sito en
Mataró, calle Real quinientos cuarenta y nueve- quinientos cincuenta y tres, calle
Méndez Núñez veinte y Ronda Barceló sin número, hoy número veintiséis y veintiséis
bis. Tiene acceso desde la Ronda Barceló número veintiséis y una superficie de
ciento cincuenta y nueve metros treinta decímetros cuadrados, se compone de una
nave sin dividir. LINDA: al Norte, con departamento siete; al Sur, con resto de finca
de que se segrega, departamento seis; al Este, con Ronda Barceló y local A, y al
Oeste, con rampa de paso y patio A; arriba con el departamento doce y debajo con el
departamento uno.”
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, al volum 3200, llibre 89,
foli 94, finca núm. 5579.

-

Finca 5.9.2 ubicada a la Ronda Barceló, Polígon 2, de Mataró

“URBANA: DEPARTAMENTO NUMERO DOS.- Constituido por la vivienda de la
primera planta alta, con entrada independiente por Ronda Barceló, de la casa sita en
Mataró, con frente a la Ronda Barceló, número veintitrés. Tiene unos sesenta y
nueve metros cuadrados útiles, de los cuales, corresponden unos sesenta y nueve
metros cuadrados útiles y terraza de unos diecinueve metros cuadrados y consta de
varias dependencias, y LINDA: al frente, caja de escalera y calle; derecha, con el
mismo colindante que la total finca; fondo, vuelo del departamento uno, y por la
izquierda, con el mismo colindante que la total finca.”
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, al volum 2911, llibre 27,
foli 85, finca núm. 1431.
- 32,888% del dret d’aprofitament de la Finca Vial ubicada a la Ronda Barceló,
Polígon 2, de Mataró

La descripció registral que figura actualment en el Registre de la Propietat de Mataró
núm. 3 és la següent:
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“TRENTA-DOS AMB VUIT-CENTES VUITANTA-VUIT MIL.LÈSIMES D’ENTER PER
CENT de l’aprofitament urbanístic corresponent a una porció de la finca procedent de
la finca registral 6917 de Mataró. Dit aprofitament consisteix en una participació del
10,3747% sobre el total de l’àmbit del Pla de Millora Urbana PMU-01d “Ronda/Illa
Fàbregas i de Caralt” de Mataró, amb un aprofitament teòric abans de reparcel.lació
de Residencial Lliure: 4.082,71 m2 de sostre. Residencial Protecció oficial 1.166,49
m2 sostre. Residencial concertat 583,25 m2 sostre. Terciari 4.043,75m2 sostre. Total
9.876,20 m2 de sostre. Tot això sens perjudici del que resulti del Projecte de
Reparcel.lació que s’aprovi definitivament. Aquest aprofitament forma part de la
porció de finca corresponent la finca registral 6917 del foli 146 del tom 837, llibre 262
del Registre Comú de Mataró.”
No obstant, cal significar que PUMSA manifesta que la descripció registral transcrita
no es correspon amb la realitat, i que, en aquest sentit, la descripció actualitzada i
que es proposa que s’inscrigui en el Registre de la Propietat en el moment en que
accedeixi al referit Registre el Projecte de Reparcel·lació del Polígon 2, encara
pendent de redactar i aprovar, hauria de ser la següent (figura en negreta el nou
redactat complementari que es proposa):
“TRENTA-DOS AMB VUIT-CENTES VUITANTA-VUIT MIL.LÈSIMES D’ENTER PER
CENT de l’aprofitament urbanístic corresponent a una porció de la finca procedent de
la finca registral 6917 de Mataró. Del total aprofitament d’aquesta finca, el 67,112%
va ser aportat al Projecte de Reparcel·lació del Polígon 1 del PMU “Ronda Barceló /
Illa Fàbregas i de Caralt”; i el 32,888% d’aprofitament urbanístic descrit actualment es
correspon amb l’aprofitament restant i que serà aportat al Projecte de Reparcel·lació
del Polígon 2 del PMU “Ronda Barceló / Illa Fàbregas i de Caralt” el dia que aquest
es desenvolupi.
SEGON.- Acordar que el preu de taxació d’aquests immobles i drets serà de DOS
MILIONS NOU CENTS TRENTA NOU MIL DOS CENTS SEIXANTA TRES EUROS
(2.939.263 €). Aquest preu de taxació no serà satisfet en efectiu, sinó que serà
destinat a reduir part del deute preexistent que manté la societat municipal PUMSA
amb l’Ajuntament de Mataró (datio pro soluto).
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm.
139813 per un import de 2.939.263 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
300000/13421Z/62200 amb la denominació “Compra d’actius PUMSA” del projecte
1342116001 del pressupost municipal, per l’adquisició conjunta d’aquests immobles.
QUART.- Supeditar i demorar l’eficàcia d’aquest acord a l’emissió de l’informe,
preceptiu i no vinculant, del departament competent en matèria d’Administració Local
per tractar-se d’una operació que comporta una adquisició onerosa per import
superior a 100.000 €, de conformitat amb allò establert a l’article 206.3 b) 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.
CINQUÈ.- Facultar indistintament a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Mataró i/o al regidor delegat
de Serveis Centrals per a que qualsevol d’ells, a títol individual, pugui subscriure tots
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els documents públics i/o privats que siguin necessaris per al perfeccionament
d’aquest acord.
SISÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció de les operacions
derivades de l’adopció del present acord.
SETÈ.- Anotar a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que derivin
del perfeccionament d’aquest acord.
VUITÈ.- Notificar aquest acord a PUMSA”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5)

-Servei de Compres i Contractacions-

7

DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE

LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA BÚSTIA DE RETORN DE
DOCUMENTS A LA BIBLIOTECA POMPEU FABRA I APROVAR EL PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN
LA

NOVA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT

OBERT

SIMPLIFICAT, PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA BÚSTIA DE RETORN
ESMENTADA

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“1. Per decret 8498/2018, de 4 d’octubre, del regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, es va adjudicar la contractació de la instal·lació d’una bústia
de retorn de documents a la biblioteca Pompeu Fabra, a la mercantil Identification
Care, SL. per un import de 78.000 euros, IVA no inclòs.
Aquesta adjudicació es trobava condicionada a l’aportació de determinada
documentació en el termini de set dies hàbils des de l’enviament de la comunicació.
Transcorregut aquest termini, Identification Care, SL. no ha atès el requeriment de
documentació i essent l’única empresa que ha presentat oferta, procedeix declarar
desert el procediment, d’acord amb l’article 150 en relació a l’article 159 de la LCSP.
2. Per informe de data 08/11/2018, la cap del Servei d’Equipaments Municipals,
sol·licita la tramitació de la contractació per a la instal·lació d’una bústia de retorn de
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documents a la biblioteca Pompeu Fabra, amb un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 78.512,39 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte les possibles
modificacions contemplades en els plecs, el valor estimat del contracte és de
94.214,87 euros.
3. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 04/12/2018, 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 data 04/12/2018 respecte de l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la corresponent partida del pressupost municipal aprovat per a la
present anualitat.
4. Atès el que disposen els arts. 16, 18, 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. Declarar desert el procediment obert simplificat de licitació del contracte
d’instal·lació d’una bústia de retorn de documents a la biblioteca Pompeu Fabra, en
no haver-se aportat la documentació requerida que condicionava l’adjudicació.
SEGON. Iniciar un nou expedient de la contractació per a la instal·lació d’una bústia
de retorn de documents a la biblioteca Pompeu Fabra, amb un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 78.512,39 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte les possibles
modificacions contemplades en els plecs, el valor estimat del contracte és de
94.214,87 euros.
TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i
procediment obert simplificat.
QUART. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant, per a la
presentació de proposicions.
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CINQUÈ. Autoritzar la despesa de fins a 95.000,00€, a càrrec de la partida
710202/33211F/62300 del pressupost municipal aprovat per aquesta anualitat
(document comptable A núm. 119368).
SISÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar el document comptable invers A/
núm. 119338 per import de 94.380,00€”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8

Unanimitat. (5).

ADJUDICACIÖ DEL SERVEI D’ ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT

CIVIL DERIVADA DE L’ÚS I CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR QUE
COMPONEN LA FLOTA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT I DE LES EMPRESES
AIGÜES DE MATARÓ, SA I PUMSA (EXP. 230/2018)

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 de data 1 d’ octubre de 2018 es va iniciar l’
expedient de contractació del servei d’ assegurança de responsabilitat civil derivada
de l’ ús i circulació de vehicles a motor que componen la flota municipal de
l’Ajuntament de Mataró i de les empreses municipals Aigües de Mataró, SA i PUMSA,
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 60.839,80
euros, exempts d’IVA, pels dos anys de durada inicial del contracte.
Per acord de la Junta de Govern de data 12 de novembre es va declarar desert el
procediment en no haver-se presentat cap proposició a través de la plataforma
electrònica de contractació, i es va aprovar la tramitació per procediment negociat
sense publicitat.
A través de la plataforma electrònica de contractació es va sol.licitar ofertes a quatre
empreses: Zurich Insurance, Catalana de Occidente, Mafre i Axa.
Mitjançant informe del tècnic de compres de 5 de desembre de 2018, exposa que
només ha presentat oferta l’ empresa Catalana de Occidente, SA, per un import de
50.496,48 €.
S’ adjunta còpia de l’ informe.
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 168 a 170 de la Llei 9/2018, de 9 de novembre,
de contractes del sector públic.
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En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
PRIMER. Adjudicar la contractació del servei d’ assegurança de responsabilitat civil
derivada de l’ ús i circulació de vehicles a motor que componen la flota municipal de l’
Ajuntament de Mataró i de les empreses Aigües de Mataró SA i PUMSA, a l’ empresa
Seguros Catalana Occidente, SA de Seguros y Reaseguros pels preus unitaris oferts.
SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del
sector públic, aprovar un pressupost màxim de 60.839,30 euros, exempts d’ IVA, pels dos
anys de durada inicial del contracte.
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària, 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 3.041,97 euros,
corresponent al 5% del pressupost base de licitació.
b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de contractes del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar
amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa tributària
pendents de pagament en període executiu
c) Documentació acreditativa del compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de las
persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En
cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa.
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta
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 Seguros Catalana de Occidente, SA de Seguros i
Reaseguros l’import de 60.839,80 euros, exempts d’ IVA, a càrrec de les
corresponents partides dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2019 i
2020, amb el següent detall:
Ajuntament de Mataró: 50.544,24 € (relació ADFUT núm. 6910 )
Aigües de Mataró, SA: 9.954,10 €
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA: 341,46 €
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SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament que s’aprovin per als
exercicis 2019 i 2020, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta
contractació durant les expressades anualitats.
SETÈ. Aprovar la relació AFUT/ núm. 6909 per import de 50.544,24 €
VUITÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9

Unanimitat. (5).

APROVACIÓ DE LA DESPESA DE SUBMINISTRAMENT D’ ENERGIA

ELÈCTRICA DE L’ AJUNTAMENT PER L’ANY 2019. (EXP. 40/2012)

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
Des de l’entrada en vigor del mercat liberalitzat del subministrament de l’energia
elèctrica, el dia 1 de juliol de 2009, es va optar per adherir-se a fer una compra
agregada de tots els municipis del Maresme, a través del Consell Comarcal del
Maresme i amb adhesió a les subhastes que a l’efecte pugui efectuar La Comissió
Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local, ens depenent de
l’Associació Catalana de Municipis.
Per a l’any 2017, amb possibles pròrrogues anuals, la Comissió Executiva del
Consorci Català pel Desenvolupament Local va celebrar la corresponent subhasta i
amb data 10 de novembre de 2016 la va adjudicar a favor de l’empresa “Endesa
Energia, SAU”.
Al seu torn, el president del Consell Comarcal del Maresme va acordar amb data 22
de desembre de 2016 l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l’acord marc
anteriorment esmentat.
El Consorci Català pel Desenvolupament Local, per acord de la seva Comissió
Executiva de data 17 d’octubre de 2017, va acordar la pròrroga del subministrament
elèctric durant l’any de 2018 a favor de l’empresa “Endesa Energia, SAU”.
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El Consorci Català pel Desenvolupament Local, per acord de la seva Comissió
Executiva de data 26 d’ octubre de 2018, va acordar la pròrroga del subministrament
elèctric durant l’any de 2019 a favor de l’empresa “Endesa Energia, SAU”.
En conseqüència, per tal de poder atendre la despesa d’energia elèctrica durant l’any
2019, s’ha de procedir a l’aprovació de la corresponent previsió de despesa, d’un
import estimat en 2.088.500,00 €
Fonaments de dret
Contracte derivat de l’acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals
En ús de les facultats que m’atorga el 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. Prendre coneixement de l’ aprovació de la segona pròrroga del contracte
derivat de l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya
Segon. Autoritzar i disposar a favor d’ Endesa Energia SAU l’ import de 2.088.500
euros (relació ADFUT núm. 6299 )
Tercer. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les corresponents partides del pressupost de l’Ajuntament que s’aprovi per
l’ exercici 2019”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10

Unanimitat. (5).

APROVACIÓ DE LA DESPESA DE SUBMINISTRAMENT D’ ENERGIA

CALORÍFICA DE L’ AJUNTAMENT PER L’ANY 2019 (EXP.1/2012).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
Amb data 1 de febrer de 2012, l’Ajuntament de Mataró va signar un contracte amb
l’empresa “Mataró Energia Sostenible, SA” per al subministrament d’energia tèrmica a
través de l’anomenat tub verd, generada a través de l’escalfor de la xemeneia per on
surten els gasos de la combustió que serveixen per assecar els fangs de l’estació
depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Mataró, a favor de l’empresa “Mataró
Energia Sostenible, SA (MES, SA)”.
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Aquest tipus d’energia calorífica substitueix en bona part, en els edificis on s’ha
instal·lat, el subministrament de gas.
El contracte signat abasta una durada inicial de dos anys, prorrogable tàcitament per
anys naturals llevat de denúncia, que no s’ha produït. En conseqüència cal ara
aprovar la despesa prevista per a l’exercici de 2019, xifrada en 194.500,00 euros.
Fonaments de dret
Articles 12 del contracte amb l’ empresa Mataró Energia Sostenible, SA pel sistema
centralitzat de distribució urbana de fred i calor mitjançant circuits tancats d’ aigua
freda i calenta, anomenat tub verd
En ús de les facultats que m’atorga el 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. Aprovar la despesa de subministrament d’ energia calorífica de l’Ajuntament
de Mataró per l’any 2019 per un import de 194.500 €.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de fins a 194.500 euros, a favor de Mataró
Energia Sostenible, SA (relació ADFUT núm. 6625)
Tercer. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les corresponents partides del pressupost de l’Ajuntament que s’aprovi per
l’ exercici 2019.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

11

Unanimitat. (5).

ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE

EXECUTIU D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA DE LES VORERES
DE LA VIA PÚBLICA A FAVOR DE TEBANCAT SL, PER UN IMPORT DE
279.966,22 €, 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 3 de setembre de 2018, es va iniciar
el procediment de contractació de les obres del projecte executiu d’actuacions de
manteniment i millora de les voreres de la via pública, per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 322.314,05 euros, IVA no inclòs.
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Han presentat oferta les següents empreses:
1. VIALITAT I SERVEIS, SL
2. TEBANCAT SL
Mitjançant informe de data 15/10/2018, 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 TEBANCAT SL
S’adjunta còpia d’ambdós informes.
En data 14 de desembre de 2018 la Mesa de Contractació ha aprovat proposar
l’adjudicació a favor de TEBANCAT SL.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 710100/15301Z/60901 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 les voreres de la via pública a favor de TEBANCAT SL, per
un import de 279.966,22 €, IVA no inclòs, i amb subjecció a la resta de condicions
contingudes en la seva proposta.
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que els adjudicataris, en el termini
màxim de 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 13.998,31 euros,
corresponent al 5% del pressupost base de licitació.
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
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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 580.000€.

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 correctament, ens els últims cinc anys,
treballs similars al que són objecte de la present contractació amb un import
anual superior a 220.000€, 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.
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 TEBANCAT SL, l’import de 279.966,22 € més 58.792,91
€, en total 338.759,13 €, a càrrec de la partida 710100/15301Z/60901 del pressupost
municipal aprovat per a la present anualitat, aprovant a l’efecte els següents
documents comptables:
Doc. A/ núm. 119888 per import de 390.000,00 €.
Doc. AD núm. 119890 per import de 338.759,13 €.
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
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Vots favorables:

12

ADJUDICAR

ESCOLAR,

Unanimitat. (5).

LA

ACTIVITATS

CONTRACTACIÓ
EDUCATIVES

DEL

SERVEI

DE

SUBVENCIONADES

TRANSPORT
I

ALTRES

TRASLLATS, A FAVOR DE AUTOCARS CALELLA, SL.

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 15/10/2018, es va acordar l’inic de
la contractació del servei de transport escolar, activitats educatives subvencionades i
altres trasllats, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
fins a 36.635,16 euros, IVA no inclòs, per l’any de durada del contracte.
2. Mitjançant informe de data 21/11/2018 de la directora de Cultura, s’incorpora al
contracte la Direcció de Cultura, que requereix de serveis d’autocar per la cavalcada
de Reis i la Romeria del 2019.
3. Va presentar oferta una única empresa: Autocars Calella, SL.
4. Mitjançant informes de data 19/11/2018 la directora de l’Institut Miquel Biada, amb
el vistiplau de la cap del Servei d’Ensenyament, exposa que s’ha procedit a la
valoració i que l’oferta compleix amb els requisits exigits als plecs, per la qual cosa es
proposa la seva adjudicació a Autocars Calella, SL. S’adjunta còpia de l’informe.
5. En data 14 de desembre de 2018 la Mesa de Contractació ha aprovat proposar
l’adjudicació a favor d’ Autocars Calella, SL.
6. 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 se’n preveu la seva existència en els pressupostos que
s’aprovin per a l’exercici 2019.
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 i Disposició Addicional
trenta-tresena de la Llei 9/2018, de 9 de novembre, 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, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
PRIMER. Adjudicar la contractació del servei de transport escolar, activitats
educatives subvencionades i altres trasllats, a favor de Autocars Calella, SL., pels
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preus unitaris ofertats, i amb subjecció a la resta de condicions contingudes en la
seva proposta.
SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes
del sector públic, aprovar un pressupost màxim de 36.635,16€, IVA no inclòs.
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti,
en el termini màxim de set dies hàbils a comptar des de la remissió 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 1.831,75 euros,
corresponent al 5% del pressupost base de licitació.
b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de
contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa
tributària pendents de pagament en període executiu.
c) Escrit de compromís de renovació o pròrroga de l’assegurança de
responsabilitat civil per danys soferts per les persones transportades, derivats
de l’ús de vehicles utilitzats pel transport i tenir coberta de forma il·limitada la
seva responsabilitat civil per danys que puguin patir els ocupants dels vehicles
objecte d’aquesta contracte, que garanteixi el manteniment de la cobertura
durant tota la durada del contracte.
d) Relació definitiva de conductors/es que es preveu assignar al servei amb
indicació de la data d’obtenció del permís de conducció d’autobús i els anys
d’experiència en transport escolar o de menors.
e) Documentació acreditativa de les dades fetes constar a l’Annex Vehicles (fitxa
tècnica, permís circulació i ITV).
f) Autorització administrativa de transport discrecional de viatgers d’acord amb el
que estableix l’article 13 del RD 443/2001 de 27 d’abril, Llei 9/2013, de 4 de
juliol, per la qual es modifiquen la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació
dels transports terrestres, i altres normes d’ordenació del transport terrestre
que siguin aplicables.
g) Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de
cadascun dels treballadors i treballadores que executin aquest contracte.
h) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013,
de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei general de drets
de las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007,
per a la igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de
personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a
aquesta normativa.
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Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta.
QUART. Un cop hagi aportada 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 d’Autocars Calella, SL., l’import total de 38.995,18€, IVA
inclòs, a càrrec de les corresponents partides del pressupost municipal, aprovant a
l’efecte els següents documents comptables:
Exercici 2019 -Ensenyament
 Document AD_FUT núm. 124973 per import de 6.946,50€ (Partida
850103/327100/22300).
 Document AD_FUT núm. 124966 per import de 30.334,43€ (Partida
850104/324100/22300).
Exercici 2019 -Cultura
 AD_FUT núm. 125041 per import de 909,15€ (Partida 830000/33810/22300).
 AD_FUT núm. 125044 per import de 815,10€ (Partida 830000/33810/22300).
SISÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els documents comptables
següents:
- Document A_FUT/ núm. 124960 per import de 33.923,31€.
- Document A_FUT/ núm. 124961 per import de 6.366,36€.
SETÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovin per a l’exercici 2019, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant aquesta anualitat.
VUITÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

13

ADJUDICAR

Unanimitat. (5).

LA

CONTRACTACIÓ

DEL

SERVEI

PEL

DESENVOLUPAMENT DE NOUS MÒDULS DE L’APLICACIÓ SIGMA I ALTRES
APLICACIONS MENORS EN ORACLE APEX, A FAVOR DE TECNICA 24
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SOFTWARE Y SERVICIOS, SL., PER L’IMPORT DE 43.000 EUROS, IVA NO
INCLÒS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 01/10/2018, es va acordar l’inici de
la contractació del servei pel desenvolupament de nous mòduls de l’aplicació Sigma i
altres aplicacions menors en Oracle Apex, amb un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 43.000 euros, IVA no inclòs.
2. Va presentar oferta una única empresa: Tecnica 24 Software y Servicios, SL.
3. Mitjançant informes de data 05/11/2018 el cap del Servei de Sistemes d’Informació
i Telecomunicacions i del cap de Secció d’Informació de Base i Aplicacions
Corporatives, exposa que s’ha procedit a la valoració de la proposta presentada i es
constata que s’acompleixen els requeriments bàsics exigits als plecs, per la qual cosa
es proposa la seva adjudicació a Tecnica 24 Software y Servicios, SL. S’adjunta
còpia de l’informe.
4. 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 se’n preveu la seva existència en els pressupostos que
s’aprovin per a l’exercici 2019.
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de
novembre, de contractes del sector públic.
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, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
PRIMER. Adjudicar la contractació del servei pel desenvolupament de nous mòduls
de l’aplicació Sigma i altres aplicacions menors en Oracle Apex, a favor de Tecnica
24 Software y Servicios, SL., per l’import de 43.000 euros, IVA no inclòs, i amb
subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva proposta.
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti,
en el termini màxim de set dies hàbils a comptar des de la remissió de la notificació
de l’adjudicació:
i)

Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 2.150 euros,
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.

j)

Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors,
degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o
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nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre
Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant.
k) 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.
l)

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.

m) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
n) 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 141.900
€.
o) Una relació dels principals serveis realitzats durant els tres últims anys
incloent import, data i destinatari, públic o privat.
p) Certificats acreditatius d’haver executat correctament, dins dels últims tres
anys, un mínim de 3 contractes anàlegs al que són objecte de la present
contractació de com a mínim 43.000 €. Aquests certificats hauran d’estar
expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei.
q) Documentació acreditativa de què l’adjudicatari està donat d’alta a la
comunitat “Oracle Application Express Community” per a desenvolupadors en
APEX en el seu apartat de “Consulting Companies”
https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=411:2:::NO:::
r) 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.
TERCER. Un cop hagi aportada 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.
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QUART. Disposar a favor de Tecnica 24 Software y Servicios, SL., l’import total de
52.030,00€, IVA inclòs, a càrrec de la partida 340100/92031Z/64102 del pressupost
municipal, aprovant a l’efecte el document AD_FUT núm. 134283 per import de
6.946,50€.
CINQUÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els documents comptables
següents:
-

Document A_/ núm. 134284 per import de 52.030,00€.
Document RC núm. 134274 per import de 52.030,00€.

SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovin per a l’exercici 2019, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant aquesta anualitat.
SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
14
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE
2018.
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

Públics,

“Fets
El servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos Humans i
Organització, en informe de data 12 de desembre de 2018, proposa l’aprovació de
l’Oferta d’Ocupació Pública (OOP) per a l’any 2018, constituïda per 90 places, 23 de
la plantilla de personal funcionari, i 67 de la plantilla de personal laboral, d’acord als
següents termes:
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ApPPLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA/SUBESC
ALA

CLASSE

PLAÇA/CATEGORIA

ESPECIAL/S.ESPE COMESES
CIALS
ESPECIALS
ESPECIAL/S.
ESPECIALS
ESPECIAL/S.
ESPECIALS
ESPECIAL/S.
ESPECIALS
ESPECIAL/S.ESPE
CIALS

COMESES
ESPECIALS
COMESES
ESPECIALS
COMESES
ESPECIALS
POLICIA LOCAL I ELS
SEUS V.

TÈCNIC/A
SUPERIOR
TÈCNIC/A
SUPERIOR

GRU
P

CODI PLAÇA

Nº

D'ACCÉS
)
CONCURS
MOBILITAT
INTERAD. ORDINÀRIA
CONCURS
OPOSICIÓ
COT
CONCURS
OPOSICIÓ
COT
CONCURS
OPOSICIÓ
COT
CONCURS
MOBILITAT
INTERAD. ORDINÀRIA
CONCURS
OPOSICIÓ
CONCURS
ORDINÀRIA
OPOSICIÓ /
TORN
DISCAPACITAT

3736
A1

1
2233

A1

TÈCNIC/A PRL

A2

TECNIC/A MITJÀ/NA

A2

AGENTS POLICIA

C2

1

56

1

3819

1

321

C2
GENERAL/AUXILI
AR

VIA (BASES

Data
de publicació: GENERALS
28/01/2018
MODALITAT

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

1
8

143, 2073, 13,
3887, 4975, 88,
31069, 2281, 2249,
3933, 3782,

C2

C2

3
4204, 3888, 4068,
4071, 2326, 3807,
58

TOTAL:

CONCURS
OPOSICIÓ

7

COT

23

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

PLAÇA/CATEGORIA
TECNIC/A SUPERIOR-.CONSERVADOR/A

PROFESSOR/A TIT. DE SECUNDÀRIA

EDUCADOR/A INFANTIL (*)

GRU
P

CODI PLAÇA

A1

3836

A1

MODALITAT
D'ACCÉS

VIA (BASES
GENERALS)

1

CONCURS
OPOSICIÓ

COT

4105, 4128, 4029, 4098, 31080,
31081, 31082, 31083, 4147, 4102,
4135

11

CONCURS
OPOSICIÓ

ORDINÀRIA

4165, 4172, 4174

3

3969, 3990, 3979, 3966

4

4019, 4021, 4022, 4011

4

Nº

A2

TÈCNIC/A MITJÀ/NA PROGRAMES EDUCATIUS

A2

4202

1

TÈCNIC/A MITJÀ/NA

A2

3763

1

TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA

C1

3863, 3864, 3867, 3869, 3861,
3866

6

TÈCNIC/A ESP. PROGR. EDUCATIUS

C1

4198, 4199, 4200

3

TÈCNIC/A ESPECIALISTA

C1

3767

1

TÈCNIC/A ESPECIALISTA

C1

70, 3733

2

OFICIAL PRIMERA

C1

2038, 2051, 2037, 2994

4

OFICIAL SEGONA

C2

2232

1

AJUDANT DE SERVEIS

C2

3880, 3882, 3884, 3885

4

AUXILIAR INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

C2

3818, 3809, 3810, 3797, 4224,
3794

6
4

2101,4030.4040,4061,4065,4044
CONSERGE

1

AP

4223, 4058,4060,4061,4065,4044

4
2
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CONCURS
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CONCURS
OPOSICIÓ
CONCURS
OPOSICIÓ
CONCURS
OPOSICIÓ
CONCURS
OPOSICIÓ
CONCURS
OPOSICIÓ
CONCURS
OPOSICIÓ
CONCURS
OPOSICIÓ
CONCURS
OPOSICIÓ
CONCURS
OPOSICIÓ
CONCURS
OPOSICIÓ /TORN
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
CONCURS
OPOSICIÓ
CONCURS

COT
ORDINÀRIA
COT
COT
COT
COT
COT
COT
COT
COT
COT
COT
COT
ORDINARIA

ORDINARIA

COT
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PEÒ

2178, 2170

2

2248

1

AP

OPOSICIÓ /TORN
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
CONCURS
OPOSICIÓ
CONCURS
OPOSICIÓ

ORDINARIA
COT

(*) es podran presentar, en les condicions previstes a les bases específiques, les persones amb títol
universitari de mestre/a i també de CFGS Educació infantil i TEI.

RESUM:
FUNCIONARIS:

23

LABORALS:

67

TOTAL OOP 2018

90

7% TORN DISC.
(1 DISC. INTEL·.)

6

Fonaments de dret
1.- L’article 285.1 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 (en endavant TRLMRLC)
estableix que les corporacions locals han de formular públicament llurs ofertes
d'ocupació, d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament i en aquest sentit,
l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals (en endavant RPEL), estableix que el ple o
l’òrgan corporatiu màxim de l’entitat local, dins del primer trimestre de cada any
natural, ha d’aprovar l’oferta pública d’ocupació un cop aprovat el pressupost de
l’exercici de què es tracti. Aquesta competència es va delegar a la Junta de Govern
Local per Decret 8832/2017, de 6 d’octubre.
2.- L’oferta d’ocupació pública (en endavant OOP), un cop aprovada, s’ha de publicar
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la comunicació als
òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui, a l’efecte de publicació
coordinada amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la resta de les
administracions públiques, i se n’ha de trametre còpia a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
3.- D’acord amb l’article 56 del RPEL constitueixen l’oferta d’ocupació pública de cada
entitat local les places dotades pressupostàriament de les diferents escales,
subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral,
que corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels
sistemes reglamentaris. En tot cas, cal incloure a l’oferta d’ocupació les places
ocupades per personal interí, i els llocs de treball de caràcter laboral reservats per a
personal permanent i que estiguin ocupats per personal no permanent. És per aquest
motiu que l’OOP s’ha d’agrupar en dos annexos, un per les places de personal
funcionari i, l’altre, per les places de personal laboral.
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4.- La Disposició Addicional Primera del TRLMRLC, estableix que els preceptes
d'aquesta Llei que, per sistemàtica legislativa, incorporen aspectes de la legislació
bàsica de l'Estat, s'entén que són automàticament modificats en el moment en què es
produeixi la revisió de la legislació estatal. En el supòsit de modificació de la legislació
bàsica, continuen essent vigents els preceptes que són compatibles o permeten una
interpretació harmònica amb els nous principis de la legislació estatal, mentre no hi
hagi adaptació expressa de la legislació autonòmica.
5.- En aquest sentit, l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en
mèrits del qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic
(en endavant TRLEBEP), també disposa que les necessitats de recursos humans,
amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de
personal de nou ingrés han de ser objecte de l’oferta d’ocupació pública, o a través
d’un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal,
cosa que comporta l’obligació de convocar els processos selectius corresponents per
a les places compromeses i fins a un deu per cent addicional, i fixar el termini màxim
per convocar-los. En tot cas, l’execució de l’oferta d’ocupació pública o instrument
similar s’ha de desenvolupar dins el termini improrrogable de tres anys.
En el seu punt dos, el mateix article indica que l’oferta d’ocupació pública o
instrument similar, que han d’aprovar anualment els òrgans de govern de les
administracions públiques, s’ha de publicar en el diari oficial corresponent i en el seu
punt tres, estableix que l’oferta d’ocupació pública o instrument similar pot contenir
mesures derivades de la planificació de recursos humans.
6.- L’article 19.Ú.2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l’Estat per l’any 2018 (en endavant LPGE), estableix que “Les administracions
públiques que en l’exercici anterior hagin complert els objectius d’estabilitat
pressupostària i deute públic i la regla de despesa, tenen una taxa de reposició del
100 per cent”. Quant als cossos de policia local, l’article 19.Ú.5. de la LPGE
augmenta aquesta taxa de reposició fins el 115%”.
L’apartat 7 de l’article 19.Ú, estableix que per calcular la taxa de reposició d’efectius,
el percentatge de taxa màxim fixat s’aplica sobre la diferència resultant entre el
nombre d’empleats fixos que, durant l’exercici pressupostari anterior, van deixar de
prestar serveis a cadascun dels respectius sectors, àmbits, cossos o categories, i el
nombre d’empleats fixos que s’hi van incorporar, en l’exercici esmentat, per qualsevol
causa, excepte els procedents d’ofertes d’ocupació pública, o que hi van reingressar
des de situacions que no comportin la reserva de llocs de treball. A aquests efectes,
es computen els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, mort,
renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua
de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball o en
qualsevol altra situació administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la
percepció de retribucions a càrrec de l’Administració en què se cessa. Igualment, es
tenen en compte les altes i baixes produïdes pels concursos de trasllats a altres
administracions públiques.
No computen dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius
les places que es convoquin per a la seva provisió mitjançant processos de promoció
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interna i les corresponents al personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència
judicial.
En conseqüència, tenint en compte que el total de persones que han causat baixa
definitiva a l’Ajuntament és de 33, que d’aquestes 5 corresponen a places del cos de
policia local (amb una reposició del 115%), i que no s’ha produït cap reingrés durant
el 2017, la taxa de reposició d’efectius és de 34.
7.- A banda de l’anterior, i pel que fa a les places de consolidació de l’ocupació
temporal, l’article 19.Ú.9 de la LPGE autoritza una taxa addicional per a
l’estabilització d’ocupació temporal que ha d’incloure les places de naturalesa
estructural que estiguin dotades pressupostàriament i hagin estat ocupades de
manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de
desembre de 2017 en els sectors i col·lectius següents: personal dels serveis
d’administració i serveis generals, de recerca, de salut pública i inspecció mèdica així
com altres serveis públics.
Les ofertes d’ocupació que articulin aquests processos d’estabilització s’han
d’aprovar i publicar en els respectius diaris oficials en els exercicis 2018 a 2020 i els
han de coordinar els departaments ministerials competents.
La taxa de cobertura temporal de les places incurses en els processos d’estabilització
s’ha de situar al final del període, en cada àmbit, per sota del 8%.
L’articulació d’aquests processos selectius que, en tot cas, ha de garantir el
compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat,
pot ser objecte de negociació a cadascun dels àmbits territorials de l’Administració
General de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, i es poden articular
mesures que possibilitin una coordinació entre les diferents administracions en el
desplegament d’aquests.
Donant compliment a aquest requisit, en data 29 de novembre de 2018, es van
acordar en mesa negociadora unes bases generals reguladores dels processos
selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla per la via de la consolidació
de l’ocupació temporal (COT), bases que, juntament amb unes noves bases generals
que regularan tots els processos selectius de cobertura temporal i definitiva de places
de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró, es presentaran a aprovació al Ple municipal
del mes de gener de 2019.
Per aquest motiu, la oferta d’ocupació pública inclou una columna on s’identifiquen
quines places compleixen amb aquest requisit i poden, per tant, accedir per la via de
la consolidació de l’ocupació temporal, un total de 56.
8.- L’article 19. Cinc de la LPGE també condiciona la validesa de la taxa autoritzada a
l’apartat u, número 2 abans exposat, al fet que les places resultants s’incloguin en
una oferta d’ocupació pública que, de conformitat amb el què estableix l’apartat 2 de
l’article 70 del TRLEBEP, han d’aprovar els òrgans respectius de Govern de les
administracions públiques i que s’ha de publicar en el butlletí oficial de la província,
de la comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, abans de la finalització de cada
any.

34

Data de publicació: 28/01/2018

La validesa d’aquesta autorització també està condicionada al fet que la convocatòria
de les places s’efectuï mitjançant la seva publicació en el diari oficial de la província,
comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, en el termini improrrogable de tres anys,
a comptar de la data de la publicació de l’oferta d’ocupació pública en què s’incloguin
les places esmentades, amb els requisits que estableix el paràgraf anterior, de
conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 70 del TRLEBEP.
Els apartats ú, dos, cinc i sis de l’article 19 de la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per l’any 2018 tenen caràcter bàsic, d’acord amb el que s’estableix en el seu
apartat setè, i es dicten a l’empara dels articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució.
9.- Per altra banda, i de conformitat amb l’article 59 del TRLEBEP, les
administracions públiques han de reservar un 7% de les places que s’aprovin a
l’oferta d’ocupació pública per persones amb discapacitat. D’aquest percentatge, un
2% ha de ser per persones amb discapacitat intel·lectual.
En aquest sentit i donant-se compliment a aquest precepte, del total de les places
d’oferta d’ocupació pública per aquest any 2018, que són 90, 6 places es convocaran
pel torn restringit d’accés a persones amb discapacitat i, d’aquestes, 1 plaça serà
reservada per persones amb discapacitat intel·lectual.
L’article 61.1 del TRLEBEP estableix que els processos selectius han de tenir
caràcter obert i garantir la lliure concurrència, sense perjudici del que està establert
per a la promoció interna i de les mesures de discriminació positiva que preveu
aquest Estatut.
10.-De conformitat amb l’article 60 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals, així com l’article 70 del
TRLEBEP, la present proposta presenta alguna modificació en relació a l’OOP de
l’exercici 2017, modificació que requereix seguir els mateixos tràmits d’aprovació,
publicació i comunicació que l’oferta principal. No es considera modificació, l’augment
de les places objecte de convocatòria en un 10% si així es preveu genèricament i
específicament a l’oferta i sempre que s’aprovi per Decret de l’Alcalde-President de la
corporació abans de l’inici de les proves.
En aquest sentit, les places número 4074 i 4093, incorporades a l’OOP de l’exercici
2017 com vacants de professors/es del subgrup A2, de la plantilla de personal
laboral, es van reconvertir durant el 2018 al subgrup A1. Per tant, es proposa
modificar el grup de titulació d’aquestes dues places. Al seu torn, es va aprovar una
plaça per persones amb discapacitat de professors/es del subgrup A2 i es proposa
que la plaça a ocupar per aquest torn restringit sigui del subgrup A1.
11.-Per últim, i donant compliment a allò establert a l’article 37.1.i, del text refós de la
Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, en data 29 de novembre de 2018, es varen
acordar en mesa negociadora, els criteris generals de l’oferta d’ocupació pública amb
la representació dels treballadors.
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern
PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- APROVAR l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Mataró de l’any
2018, segons els annexos 1 i 2, annex A, B i C, aportats pel Servei de
Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos Humans i Organització.
Segon.- MODIFICAR l’oferta d’ocupació pública de l’any 2017, respecte de les
places de professor/a de secundària, números 4093 i 4074, que es van oferir com a
vacants del subgrup A2 i es reconverteixen a vacants del subgrup A1, d’acord amb la
plantilla de personal laboral.
Tercer.- Establir que les places de l’oferta d’ocupació pública podran ser
augmentades en un 10% addicional, abans de l’inici de les proves selectives, en els
termes establerts a l’article 70.1 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat
públic.
Quart.- PUBLICAR íntegrament la present resolució amb l’esmentada oferta
d’ocupació pública al DOGC i al BOPB i trametre’n còpia a la Direcció General
d’Administració Local de Catalunya, així com als òrgans de l’Administració de l’Estat
corresponents.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics15

RATIFICAR EL DECRET NÚM. 10239/2018, DE DATA 4 DE DESEMBRE DE

2018, EN EL QUE S’APROVAVA INICIALMENT EL “PROJECTE DE RENOVACIÓ
DE L’ENLLUMENAT DELS QUADRES BA-BB” PER UN IMPORT DE 277.146,42€
IVA INCLÒS.
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

Públics,

“Per decret número 10239/2018, de data 4 de desembre de 2018, el regidor
delegat d'Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Mataró ha resolt aprovar el Projecte de renovació de l’enllumenat
públic dels quadres BA-BB.
El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que
és l’òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d’execució del
pressupost de l’Ajuntament de Mataró per l’any 2018.
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En conseqüència, el sotasignant proposa a la Junta de Govern local l’adopció del
següent acord:
Primer.- Ratificar el decret número 10239/2018, de data 4 de desembre de 2018,
que en la seva part dispositiva resolia el següent:
“Primer.- Aprovar el Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels quadres
BA-BB, i el seu estudi de seguretat i salut, amb un pressupost de 229.046,63 €,
més 48.099,79 € que corresponen al 21% d’IVA, donen un total de 277.146,42
€ IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública durant un termini de 30 dies,
inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les
al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que, de
no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament.
Tercer.- Ratificar el present acord en la propera Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament.
Quart.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei de
Compres i Contractacions, al Servei de Mobilitat i al Servei de Policia Local”.
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei de
Compres i Contractacions, al Servei de Mobilitat i al Servei de Policia Local”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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Unanimitat. (5).

RATIFICAR EL DECRET NÚM. 10242/2018, DE DATA 4 DE DESEMBRE DE

2018, EN EL QUE S’APROVAVA INICIALMENT EL “PROJECTE DE RENOVACIÓ
DE L’ENLLUMENAT DELS QUADRES EA-IP” PER UN IMPORT DE 312.974,29€
IVA INCLÒS
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

Públics,

“Per decret número 10242/2018, de data 4 de desembre de 2018, el regidor
delegat d'Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Mataró ha resolt aprovar el Projecte de renovació de l’enllumenat
públic dels quadres EA-IP.
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El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que
és l’òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d’execució del
pressupost de l’Ajuntament de Mataró per l’any 2018.
En conseqüència, el sotasignant proposa a la Junta de Govern local l’adopció del
següent ACORD:
Primer.- Ratificar el decret número 10242/2018, de data 4 de desembre de 2018,
que en la seva part dispositiva resolia el següent:
“Primer.- Aprovar el Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels
quadres EA-IP, i el seu estudi de seguretat i salut, amb un pressupost de
258.656,44 €, més 54.317,85 € que corresponen al 21% d’IVA, donen un
total de 312.974,29 € IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública durant un termini de 30
dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin
presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb
el benentès que, de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat
definitivament.
Tercer.- Ratificar el present acord en la propera Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament
Quart.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei
de Compres i Contractacions, al Servei de Mobilitat i al Servei de Policia
Local”.
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei
de Compres i Contractacions, al Servei de Mobilitat i al Servei de Policia
Local”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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RATIFICAR EL DECRET NÚM. 10246/2018, DE DATA 4 DE DESEMBRE

DE 2018, EN EL QUE S’APROVAVA INICIALMENT EL “PROJECTE DE
RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT DELS QUADRES B-C-D-E-EM-F-G” PER UN
IMPORT DE 734.946,33€ IVA INCLÒS.
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

Públics,

Per decret número 10246/2018, de data 4 de desembre de 2018, el regidor
delegat d'Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Mataró ha resolt aprovar el Projecte de renovació de l’enllumenat
públic dels quadres B-C-D-E-EM-F-G.
El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que
és l’òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d’execució del
pressupost de l’Ajuntament de Mataró per l’any 2018.
En conseqüència, el sotasignant proposa a la Junta de Govern local l’adopció del
següent acord:
Primer.- Ratificar el decret número 10246/2018, de data 4 de desembre de 2018,
que en la seva part dispositiva resolia el següent:
“Primer.- Aprovar el Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels
quadres B-C-D-E-EM-F-G i el seu estudi de seguretat i salut, amb un
pressupost de 607.393,66 €, més 127.552,67 € que corresponen al 21%
d’IVA, donen un total de 734.946,33 € IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública durant un termini de 30
dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin
presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb
el benentès que, de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat
definitivament.
Tercer.- Ratificar el present acord en la propera Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament
Quart.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei
de Compres i Contractacions, al Servei de Mobilitat i al Servei de Policia
Local”.
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei
de Compres i Contractacions, al Servei de Mobilitat i al Servei de Policia
Local.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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RATIFICAR EL DECRET NÚM. 10328/2018, DE DATA 4 DE DESEMBRE

DE 2018, EN EL QUE S’APROVAVA INICIALMENT EL “PROJECTE DE
RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT DELS QUADRES OS-OX” PER UN IMPORT
DE 305.288,48€ IVA INCLÒS.
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

Públics,

“Per decret número 10238/2018, de data 4 de desembre de 2018, el regidor delegat
d'Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat de l’Ajuntament
de Mataró ha resolt aprovar el Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels
quadres OS-OX.
El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que és
l’òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d’execució del
pressupost de l’Ajuntament de Mataró per l’any 2018.
En conseqüència, el sotasignant proposa a la Junta de Govern local l’adopció del
següent acord:
Primer.- Ratificar el decret número 10238/2018, de data 4 de desembre de 2018, que
en la seva part dispositiva resolia el següent:
“Primer.- Aprovar el Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels
quadres OS-OX, i el seu estudi de seguretat i salut, amb un pressupost de
252.304,53 €, més 52.983,95 € que corresponen al 21% d’IVA, donen un
total de 305.288,48 € IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública durant un termini de 30
dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin
presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb
el benentès que, de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat
definitivament.
Tercer.- Ratificar el present acord en la propera Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament.
Quart.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei
de Compres i Contractacions, al Servei de Mobilitat i al Servei de Policia
Local”.
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei de
Compres i Contractacions, al Servei de Mobilitat i al Servei de Policia Local.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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RATIFICAR EL DECRET NÚM. 10240/2018, DE DATA 4 DE DESEMBRE

DE 2018, EN EL QUE S’APROVAVA INICIALMENT EL “PROJECTE DE
RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT DELS QUADRES AR-AT-AU-AV-AX-II-OH”
PER UN IMPORT DE 766.742,41€ IVA INCLÒS
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

Públics,

“Per decret número 10239/2018, de data 4 de desembre de 2018, el regidor delegat
d'Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat de l’Ajuntament
de Mataró ha resolt aprovar el Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels
quadres
AR-AT-AU-AV-AX-II-OH.
El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que
és l’òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d’execució del
pressupost de l’Ajuntament de Mataró per l’any 2018.
En conseqüència, el sotasignant proposa a la Junta de Govern local l’adopció del
següent acord:
Primer.- Ratificar el decret número 10240/2018, de data 4 de desembre de 2018,
que en la seva part dispositiva resolia el següent:
“Primer.- Aprovar el Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels
quadres AR-AT-AU-AV-AX-II-OH, i el seu estudi de seguretat i salut, amb
un pressupost de 633.671,41 €, més 133.071,00 € que corresponen al
21% d’IVA, donen un total de 766.742,41 € IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública durant un termini de 30
dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin
presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb
el benentès que, de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat
definitivament.
Tercer.- Ratificar el present acord en la propera Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament.
Quart.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei
de Compres i Contractacions, al Servei de Mobilitat i al Servei de Policia
Local”.
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei de
Compres i Contractacions, al Servei de Mobilitat i al Servei de Policia Local”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

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

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del
Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de
substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

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

AMB

EXERCICI

CONCURRENT

DEL

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL

PRESENTADA PER P.T.B.

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 10101/2018, de 30 de novembre, el senyor P.T.B. fou contractat
per l’Ajuntament de Mataró, com a peó, mitjançant un contracte eventual per
circumstàncies de la producció a jornada plena, des del 8 d’octubre i fins al 7
d’abril de 12 de setembre de 2019.
Segons informació facilitada pel Servei d’Espais Públics, l’horari del senyor
P.T.B. és l’ordinari de l’Ajuntament de Mataró, de dilluns a divendres.

II.

El senyor P.T.B. ha presentat en data 11 d’octubre de 2018, sol·licitud de
compatibilitat de segona activitat en què demana compatibilitzar les funcions
que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada secundària per
compte aliena a l’entitat Mercu 93, S.L., ubicada a l’avinguda Montevideo,
número XX, de (08340) Vilassar de Mar, amb nom comercial “Carpi Pizza”,
com a ajudant de cuina. La relació laboral és mitjançant un contracte indefinit
(amb una antiguitat de 19 de setembre de 2003), a temps parcial, realitzant 18
hores setmanals, distribuïdes els divendres de 19:00 a 23:00 hores, dissabtes
de 20:00 a 00:00 hores i dilluns i dimarts de 19:00 a 00:00 hores.
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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.

L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la
suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en
un 50%.
El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions
de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró estableix que la jornada
ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanals (37,5 hores/setmana)
de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2018 la jornada ordinària de
treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanal (36,40
hores/setmana).
La jornada ordinària municipal setmanal (36,40) incrementada en un 50% és de
55 hores/setmana.
El senyor P.T.B. té una jornada completa, per tant, cal informar-lo que aquesta
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segona activitat no podrà superar les 18 hores i 20 minuts setmanals, per tal de
respectar els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la privada.
En conseqüència, respecte els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat
pública i la privada fixats per la normativa, la sol·licitud del senyor P.T.B.
s’adequaria a la normativa.
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, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les
de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals
prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del
lloc públic.
7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el
personal a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva
condició pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o
professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
8. L’art. 330 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.
9. 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.
10. Així també cal advertir que l’incompliment d’allò disposat a la normativa
esmentada, tal i com disposa ella mateixa, serà sancionat conforme al règim
disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en
que s’hagi incorregut.
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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 P.T.B. entre
l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament, amb la
categoria de peó i l’activitat privada secundària, per compte aliena,
com a ajudant de cuina, 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:

Tercer.-

-

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

-

L’incompliment del que disposa la normativa anteriorment
esmentada sobre el règim d’incompatibilitats pot ser constitutiu
d’una falta disciplinària de caràcter molt greu.
Notificar el present acord a la persona interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA

AMB

EXERCICI

CONCURRENT

DEL

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL

PRESENTADA PER R.G.G.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Supòsit de fet
El senyor R.G.G., personal laboral fix de l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria de
professor titular A de secundària, ha presentat, en data 17 de setembre de 2018, una
sol·licitud de reconeixement de segona activitat privada, com a consultor, per compte
propi, a un despatx de Mataró, efectuant tasques, segons pròpies manifestacions del
sol·licitant, d’enginyeria química, és a dir, tractament de residus, disseny de
tractaments, càlcul d’operacions i diseny d’operacions per tractament d’efluents
líquids radiactius.
La jorrnada laboral d’aquesta segona activitat és de 5 hores setmanals.
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
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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.
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.
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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.
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 R.G.G. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament, amb la categoria de
professor titular A de secundària i l’activitat privada secundària, per
compte propi, com a consultor, 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:

Tercer.-

-

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

-

L’incompliment del que disposa la normativa anteriorment esmentada
sobre el règim d’incompatibilitats pot ser constitutiu d’una falta
disciplinària de caràcter molt greu.
Notificar el present acord a la persona interessada.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

48

Data de publicació: 28/01/2018

22

RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA

AMB

EXERCICI

CONCURRENT

DEL

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL

PRESENTADA PER O.A.B.

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 8994/2018, de 23 d’octubre, la senyora A.O.B. fou contractada per
l’Ajuntament de Mataró, com a educadora de primer cicle d’educació infantil, a
temps parcial del 16,67% de la jornada habitual establerta, per substituir la
senyora P.P.Z., des del 12 de setembre de 2018 i fins la reincorporació de la
Sra. P.P.Z.
La jornada es distribueix en una hora diària, de 11.55h a 13h, segons
informació facilitada per la cap de secció d’Educació infantil.

II. La Sra. A.O.B. ha presentat en data 19 d’octubre de 2018, sol·licitud de
compatibilitat de segona activitat en què demana compatibilitzar les funcions
que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada secundària per
compte aliena a l’entitat Fundació Pere Tarrés com a vetlladora a les escoles
Maria Mercè Marçal i Antonio Machado de Mataró. La jornada és a temps
parcial, realitzant 14 hores setmanals, distribuïdes els dimarts, dimecres i
dijous de 9 a 11.30h i la resta d'hores, 6, 5 hores, de dilluns a divendres a la
tarda.
III. La Fundació Pere Tarrés és una organització no lucrativa educativa i d'acció
social que va néixer amb la finalitat de promoure l’educació en el lleure
d’infants i joves. Es dedica a la promoció de l’educació en el temps lliure, el
voluntariat, la millora de la intervenció social i l’enfortiment del teixit associatiu.
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.”.
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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. L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la
suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en
un 50%.
El conveni col·lectiu que regula el personal docent d’aquesta Corporació
estableix, amb caràcter general per aquest personal, que la jornada ordinària de
treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5 hores), a excepció del
personal de les escoles bressol que s’estableix en 38,5 hores setmanals durant
els períodes d’atenció als infants.
La jornada ordinària del personal de les escoles bressol corresponent a 38,5
hores/setmana, incrementada en un 50% (19’25 hores), resulta un total de 57,75
hores.
Per altra banda, hem de tenir en compte que la interessada no realitza en aquest
Ajuntament la totalitat de la jornada ordinària sinó que el seu contracte laboral
amb la corporació municipal és a temps parcial corresponent al 16,67% de la
jornada (en total, resulta un còmput de 5h 25min/setmana, segons la totalitat de
l’horari que detalla la cap de secció d’Educació Infantil). S’entén, per tant, que el
còmput que marca la normativa s’hauria de realitzar sobre la jornada real que la
interessada realitza en l’activitat pública principal. Partint d’aquesta dada, si a la
jornada de 5h 25min/setmana de l’activitat pública principal se li afegeix la jornada
que la interessada sol·licita compatibilitzar en l’activitat privada, de 14
hores/setmana, obtenim un resultat total de 19 hores 25 minuts. En
conseqüència, respecte els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat
pública i la privada fixats per la normativa, la sol·licitud de la Sra. A.O.B.
s’adequaria a la normativa.
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,
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organisme o entitat on estigués destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les
activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a
sí els directament interessats.
6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les
de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals
prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del
lloc públic.
7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el
personal a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva
condició pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o
professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
8. L’art. 330 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.
9. 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.
10. Així també cal advertir que l’incompliment d’allò disposat a la normativa
esmentada, tal i com disposa ella mateixa, serà sancionat conforme al règim
disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en
que s’hagi incorregut.
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.
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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 A.O.B. entre
l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament, amb la
categoria d’educadora de primer cicle d’educació infantil i l’activitat
privada secundària, per compte d’altri, com a vetlladora a la
Fundació Pere Tarrés, 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:

Tercer.-

-

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

-

L’incompliment del que disposa la normativa anteriorment
esmentada sobre el règim d’incompatibilitats pot ser constitutiu
d’una falta disciplinària de caràcter molt greu.
Notificar el present acord a la persona interessada.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

23
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
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“Supòsit de fet
I.

Per Decret 3569/2017, de 20 d’abril, el senyor X.M.O. va ser contractat per
l’Ajuntament de Mataró, com a tècnic auxiliar de biblioteca per substitució, a
temps parcial del 66,66%, amb efectes del 18 d’abril de 2017.
Posteriorment, i per Decret 421/2018, de 17 de gener, es va modificar la
jornada del Sr. X.M.O., passant a ser aquesta d’un 53,79%

II. El Sr. X.M.O. ha presentat en data 8 d’octubre de 2018, sol·licitud de
compatibilitat de segona activitat en què demana compatibilitzar les funcions
que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat pública secundària
consistent en l’exercici docent, mitjançant la seva designa de professor, en el
curs de formació bàsica per a policies 2018-2019, com a treballador públic, a
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La durada d’aquesta activitat és
del 3 de setembre de 2018 al 14 de juny de 2019, amb un número total de 364
hores lectives, en horari, segons certificat del propi Institut de Seguretat
Pública adjunt, que no interfereix la seva jornada laboral a l’Ajuntament de
Mataró. La retribució, en còmput anyal, és de 16.380 €.
III. Segons disposa la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, aquest és una entitat autònoma de caràcter
administratiu, amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
Les finalitats essencials, segons indica la pròpia norma, són:
a) La formació dels membres dels serveis de seguretat públics o privats,
de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'emergències, de
protecció civil i de vigilància, control i protecció ambientals.
b) La creació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a
seleccionar, promoure i desenvolupar els col·lectius professionals a què fa
referència la lletra a, d'acord amb la normativa que els regula.
c) La promoció de l'estudi i la recerca en l'àmbit de la seguretat.
Altrament, cal destacar que l’art. 19 contempla que el règim jurídic de
contractació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, inclosa, en tot
cas, la contractació de persones físiques formadores per a la prestació
d'activitats docents, és el que estableix la legislació sobre contractes de les
administracions publiques i que la contractació de persones físiques
formadores per a la prestació d'activitats docents s'ha de fer, en tot cas, per
mitjà de designació administrativa, que ha d'incorporar les especificacions i
limitacions que estableix la legislació sobre contractes de les administracions
públiques.

Fonaments de dret
1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la
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Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
2. L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal
al servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de
aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo,
profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el
estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o
independencia.”.
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les
corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa
jurídica de la relació de treball.
3. L’art. 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. 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.
5. D’altra banda, l’article 4 de la indicada Llei 21/1987, determina que el personal
comprès en el seu àmbit d’aplicació solament pot tenir un segon lloc de treball o
una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix servei
públic. L’apartat 7è d’aquest mateix article recull que:
“7. En principi es considera també interès públic la realització habitual de
funcions docents per a la formació, la selecció o el perfeccionament del personal
en centres de formació de funcionaris.”
Conseqüència de l’anterior, l’article 4.9 del mateix cos legal ordena que en el
supòsit anterior correspon (a l’òrgan competent en el cas de l’administració local)
determinar l’existència d’interès públic, com a condició necessària per a
l’atorgament de l’autorització de compatibilitat.
6. 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 (per aquest 2018,
la suma de 52.632,50€, pagues excloses), ni superi la corresponent al principal,
estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 45%, pels
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funcionaris del grup D o personal de nivell equivalent (actual subgrup C2, que és
al qual pertany l’interessat).
7. De l’anàlisi de la sol·licitud presentada per l’interessat es desprèn que l’activitat
sol·licitada –formador a l’institut de Seguretat Pública de Catalunya-, pot ser
encabida en el supòsit recollit a l’apartat 7 de l’article 4 de la Llei 21/1987.
8. Així també cal advertir que l’incompliment d’allò disposat a la normativa
esmentada, tal i com disposa ella mateixa, serà sancionat conforme al règim
disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en
que s’hagi incorregut.
9. 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 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.-

Autoritzar, per raó d’interès públic, la compatibilitat entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament el senyor X.M.O., amb la
categoria de tècnic auxiliar de biblioteca, amb una segona activitat
pública consistent en l’exercici docent, mitjançant la seva designa de
professor pel curs de formació bàsica per a policies 2018-2019, com a
treballador públic, a Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en els
termes referits en la part expositiva de la present resolució.

SEGON.-

Informar a la persona interessada que:

TERCER.-

-

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

-

L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment
esmentada sobre el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una
falta disciplinària de caràcter molt greu.
Notificar el present acord a la persona interessada.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

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