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ACTA NÚM. 2/2019- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 28 DE GENER DE 2019.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-vuit de gener de dos mil dinou, a dos quarts de tres
de la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de
celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
En David Bote Paz
Juan Carlos Jerez Antequera
M. Luisa Merchán Cienfuegos
Elizabet Ruíz Moreno

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

Núria Moreno Romero
Miquel Angel Vadell Torres

1ra. Tinent d’Alcalde
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 14 de
gener de 2019

2

DESPATX OFICIAL

1
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CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3

Aprovació modificacions preus públics Sorrall 2019.

SECRETARIA GENERAL
4

Donar-se per assabentada de la sentència núm. 220/2018, de 30 de
setembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, dictada en
el procediment núm. 394/2017 I, interposat contra la desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial per I.M i M.K.K.

CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics5

Ratificar el decret núm. 11141/2018, de data 28 de desembre de 2018, en el
que es rectifica l'import del "Projecte de renovació de l'enllumenat dels
quadres BA-BB".
-Assessorament, Gestió i Planificació-

6.

Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 274/2018, de 5
de novembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 8 de Barcelona, en
relació al recurs contenciós administratiu 295/2016 A.

PRECS I PREGUNTES

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

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans
7

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

2
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l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 14 de gener de
2019.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

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

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3

APROVACIÓ MODIFICACIONS PREUS PÚBLICS SORRALL 2019.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Antecedents
En data 9 de gener de 2019 l’empresa concessionària del centre esportiu El Sorrall, la
mercantil Nuscamps, SL, va sol·licitar la modificació d’alguns dels preus públics de la
zona esportiva El Sorrall, per tal de millorar l’estratègia comercial de captació de nous
abonats. En concret, sol·liciten el següent:
- No aplicar l’increment del 2,6% en el concepte QUOTA ABONAMENT GENERAL,
de manera que es mantingui la quota actual de 55,29 €, la qual serà vigent fins el 31
de desembre de 2019.
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- Aplicar al concepte REDUCCIÓ TARIFÀRIA QUOTA FAMILIAR EUROFITNESS
una quota de 89,90 €, la qual serà vigent des de la seva aprovació fins el final de
l’exercici 2019.
- No aplicar l´increment aprovat a la quota negativa (descompte) REDUCCIÓ
TARIFARIA PORTA UN AMIC, atès que ha estat un error administratiu. Així doncs,
es manté l´import de - 5,13 € amb efectes 1 de gener de 2019.
Fonaments de dret
1) L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), preveu la possibilitat que
les entitats locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la
realització d'activitats de la seva competència, sempre que aquests serveis o
activitats siguin de recepció voluntària per les persones interessades i es prestin en
concurrència amb el sector privat.
2) L'article 44 del TRLRHL assenyala que l'import dels preus públics ha de cobrir com
a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. Però aquest mateix article
disposa també que, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès
públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà assenyalar preus públics per sota del cost
del servei.
3) En el present cas, la reducció de preus per raons comercials correspon al principi
de risc i ventura de la concessionària, demostrant, segons consta a l’expedient, el
resultat positiu en la seva explotació.
4) En data 22 de desembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va dictar un
acord en virtut del qual va delegar a la Junta de Govern Local la competència per
establir els diferents preus públics pels serveis esportius que es presten a la zona
esportiva El Sorrall. Aquest acord fou publicat al butlletí de data 30 de desembre de
2016 del BOP. Conseqüentment, l’òrgan municipal competent per a aprovar i
modificar aquests preus públics és la Junta de Govern Local.
A la vista del que disposen els articles 41, 44 i 47 del TRLRHL, el regidor delegat de
Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern PROPOSA a la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament, l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les modificacions dels preus públics de la zona esportiva El Sorrall
per a l’exercici 2019, d’acord amb la part expositiva de la present resolució.
Segon.- Publicar el present acord al BOPB i a l’e-tauler municipal”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).
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SECRETARIA GENERAL
4

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 220/2018, DE

30 DE SETEMBRE, DEL JUTJAT CONSTENCIÓS ADMINISTSRATIU NÚM. 5 DE
BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT NÚM. 394/2017 I, INTERPOSAT
CONTRA LA DESETIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER I.M. I M.K.K.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 30 de novembre de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 220/2018, de 30 de novembre, dictada
en el Procediment abreujat núm. 394/2017-I interposat pels Senyors M.K.K. i I.M.,
contra decret núm. 7669/2017, d’1 de setembre, del regidor delegat de Serveis
Centrals, que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per danys
materials quan circulaven amb la motocicleta matrícula XXXXX per l’ Av. d’Amèrica i
varen relliscar a causa d’una taca d’oli a la calçada.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 1.860,76 euros sense imposició de costes.
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda imposada i
condemna a la part, entre altres, amb el següent argument:
“—I respecte al fons de l’assumpte haig de manifestar que procedeix
la desestimació atès que davant d’una taca d’oli a la via, extrem que
no es discuteix, l’Administració en seria responsable si no hagués
quedat acreditat la manca de compliment de les seves obligacions
relatives a la neteja i manteniment de la via, o bé, davant del
coneixement previ del desperfecte haver actuat amb diligència i
eficàcia per tal de evitar majors o altres danys.
L’Administració acredita compliment del Pla de neteja i manteniment,
el qual no s’ha posat en dubte per la part actora. Per tant, no podem
fer responsable a l’Administració dels danys causats per tots els
desperfectes existents en la via pública quan aquesta és imprevisible
o obra d’un tercer

La sentència no és susceptible de recurs ordinari.

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de
Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, RESOLC
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Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentencia número número 220/2018, de 30
de novembre, dictada en el Procediment abreujat núm. 394/2017-I interposat pels
Senyors M.K.K. i I.M., contra decret núm. 7669/2017, d’1 de setembre, del regidor
delegat de Serveis Centrals, que resol desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial per danys materials quan circulaven amb la motocicleta matrícula XXXX
per l’ Av. d’Amèrica i varen relliscar a causa d’una taca d’oli a la calçada.

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de
Barcelona.”

Es donen per assabentats

CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics5

RATIFICAR EL DECRET NÚM. 11141/2018, DE DATA 28 DE DESEMBRE

DE 2018, EN EL QUE ES RECTIFICA L'IMPORT DEL "PROJECTE DE
RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT DELS QUADRES BA-BB".
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

Públics,

“En data 28 de desembre de 2018 la Junta de Govern Local va ratificar el decret
10242/2018 on s’aprovava inicialment el Projecte de renovació de l’enllumenat
públic dels quadres EA-IP per import de 312.974,29€ (258.656,44€ més
54.317,85€ en concepte d’IVA).
Per error, en l’esmentat decret 10242/2018 es va produir una duplicitat en l’IVA,
éssent l’import correcte de l’esmentat projecte 258.656,44€, és a dir, 213.765,66
més 44.890,79€ en concepte d’IVA.
El Regidor Delegat d’Eduació, Espais Públics, Equipaments Municipals i
Sostenibilitat, va acordar mijançant decret 11141/2018 rectificar el decret
10242/2018 de 4 de desembre de 2018 en el sentit de modificar l’import erroni per
l’import correcte.
En conseqüència, el sotasignant proposa a la Junta de Govern local l’adopció del
següent acord:
Primer.- Ratificar el decret número 11141/2018, de data 28 de desembre de 2018,
que en la seva part resolutiva disposa el següent:
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“Primer.- Rectificar el decret 10242/2018 de data 4 de desembre, referent a
l’aprovació del Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels quadres EA-IP,
en el sentit de modificar el seu import d’aprovació que és de 213.765,66 més
44.890,79€ en concepte d’IVA el que dona un total de 258.656,44€.
Segon.- Ratificar el present acord a la propera Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament.”
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. (4).

-Assessorament, Gestió i Planificació6.

DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA

NÚM. 274/2018, DE 5 DE NOVEMBRE, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 8 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 295/2016 A.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 1 de juliol de 2016, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, en relació a l’expedient administratiu SJAVP-2015/00848-ACT, va
acordar desestimar les al·legacions formulades pel Sr. N.H. i la Sra. E.D.C.; imposarlos, com a responsables solidaris, una sanció de 10.001.-€ per la comissió d’una
infracció de caràcter molt greu a l’article 47.b), una sanció de 1.001.-€ per la comissió
d’una infracció greu a l’article 48.l), i una sanció de 1.001.-€ per la comissió d’una
infracció greu a l’article 48.n) en matèria de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives; i advertir-los de donar compliment a la normativa
vigent en matèria de rètols i mantenir la mesura consistent en la prohibició de
transmissió de la llicència.
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment ordinari amb número 295/2016-A pel Jutjat
Contenciós Administratiu 8 de Barcelona.
En data 5 de novembre de 2018, practicades les actuacions processals procedents,
es dictà Sentència núm. 274/2018 que resol: Que debo DESESTIMAR Y
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DESESTIMO el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. N.H. contra la
Resolución de fecha 1 de junio de 2016 por la que se acuerda desestimar las
alegaciones formuladas por la actora y por E.D.C.; imponer una sanción de 10.001€ a
la actora como organizador y a E.D.C.l como titular, ambos responsables solidarios,
por la comisión de una infracción muy grave prevista en el artículo 47 b), una sanción
de 1.001€ por la comisión de una infracción grave del artículo 48.1), y una sanción
de 1.001€ por la comisión de una infracción grave del artículo 48 n) en materia de
Policia de l’espectacle, activitats recreatives, establiments públics; advertir a l’actora y
a E.D.C. de dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de rètols, Ley
11/2009 de 6 de Julio y Decreto 112/2010 de 31 de Agosto por el que se aprueba el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives; mantener la medida
consistente en la prohibición de transmisión de la licencia en los términos que
establece el artículo 36.2 de la ley 11/2009 de 6 de Julio; y rectificar la propuesta de
resolución formulada en fecha 14 de Marzo de 2016 en los términos que figuran en la
cuestión previa de la presente resolución, declarando dicha actuación administrativa
ajustada a derecho. Sin costas.
Fent ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de
disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució
d’Alcaldia de data 6 d’octubre de 2017, a la Junta de Govern, PROPOSO:
PRIMER.-

Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm.
274/2018, de 5 de novembre, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu 8 de Barcelona, en relació al recurs contenciós
administratiu 295/2016-A contra la resolució de data 1 de juny de 2016.

SEGON.-

Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal
que, en el que calgui, procedeixi a la seva execució.

Es donen per assabentats

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
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Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans
7

RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA

AMB

EXERCICI

CONCURRENT

DEL

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL

PRESENTADA PER A.T.R.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
Supòsit de fet
I. El Sr. A.T.R., funcionari de carrera de la Diputació de Barcelona, adscrit en
comissió de serveis al lloc de Cap de Secció d’Habitatge del Servei d’Urbanisme,
Patrimoni i Habitatge de l’Ajuntament de Mataró, ha presentat sol·licitud (registre
núm. 0812130008-1-2018-055602-2) de compatibilitat de segona activitat en què
demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una
activitat pública secundària com a professor associat del Departament de sociologia,
a temps parcial, a la Universitat Autònoma de Barcelona.
II. La durada de la relació laboral seria de cinc mesos, amb una jornada laboral
setmanal de deu hores, de les quals quatre serien de docència, percebent una
retribució mensual de 709 euros.
Cal indicar que el Sr. A.T.R. ja tenia reconeguda una compatibilitat per aquesta
mateixa segona activitat per acord de Junta de Govern de data 29 de gener de 2018
però atès que aquell reconeixement tenia vigència de sis mesos, va quedar sense
efectes, motiu pel qual l’ha tornat a interessar.
Fonaments de dret
1. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques
ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al
servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (dictada
per la Generalitat de Catalunya) i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
2. L’art. 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, estableix que el personal comprès en l’àmbit
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions
locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació
de treball.
3. L’art. 3 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que només es
podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic, entre
d’altres, en els supòsits previstos a la Llei per a les funcions docent i sanitària. Per a
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l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de
compatibilitat, que no suposarà modificació de jornada de treball i horari dels dos llocs
i que es condiciona al seu estricte compliment en ambdós.
L’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal a entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat
pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.
4. L’art. 4 de la Llei estatal d’incompatibilitats, disposa que es podrà autoritzar la
compatibilitat, complides les restants exigències d’aquesta Llei, per al
desenvolupament d’un lloc de treball a l’esfera docent com a Professor universitari
associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb una durada
determinada.
Així mateix, l’art. 326.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que són
supòsits de compatibilitat d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en el
sector públic, entre d’altres: “a) La compatibilitat per ocupar un lloc de treball com a
professor universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i amb una
durada determinada.”
5. L’art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, manifesta que el reconeixement de
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat.
6. El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions
de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada
ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanal de mitjana, de dilluns a
divendres. I l’horari ordinari de treball es realitza mitjançant la presència obligada del
personal de les 9 hores a les 14 hores, de dilluns a divendres. El temps restant de la
jornada diària es podrà realitzar de dilluns a divendres en règim horari flexible entre
les 7:30 hores i les 16:30 hores. Durant l’any 2019, la jornada ordinària de treball s’ha
establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 hores/setmana).
La jornada i l’horari que tingui assignats l’interessat a la Universitat Autònoma de
Barcelona no podrà interferir en la jornada de treball ni l’horari que ha de complir el
Sr. A.T.R. a l’Ajuntament de Mataró.
7. L’article 7 de la Llei estatal d’Incompatibilitats determina com a requisit necessari
per autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el que la quantitat total percebuda
per ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista en els Pressupostos
Generals de l’Estat pel càrrec de Director general, ni superi la corresponent al
principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 30 per 100,
pels funcionaris del grup A o personal de nivell equivalent (actual grup A1, que és al
qual pertany l’interessat).
Analitzada la sol·licitud del senyor A.T.R., la remuneració global no superaria els
límits establerts a l’article 7.
8. L’art. 333.a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen que
correspon al Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de
compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a instància de part interessada, bé
corresponguin a peticions concretes o afectin col·lectius determinats.
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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 A.T.R., funcionari de carrera de la
Diputació de Barcelona, adscrit en comissió de serveis al lloc de Cap de Secció
d’Habitatge del Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge de l’Ajuntament de Mataró,
amb una segona activitat pública com a professor associat del Departament de
sociologia, a temps parcial, a la Universitat Autònoma de Barcelona, en els termes
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:
- L’autorització de compatibilitat del present acord quedarà automàticament sense
efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant
del principal com de la segona activitat, que l’interessat haurà de comunicar a
l’Ajuntament de Mataró.
- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el
règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt greu.
TERCER.- Notificar el present acord a la persona interessada”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

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

L’Alcalde

El Secretari

David Bote Paz

Manuel Monfort Pastor
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