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ACTA NÚM. 2/2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 29 DE GENER DE  2018. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-nou de gener de dos mil divuit, essent  dos quarts de 

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

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

senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 

En David Bote Paz           Alcalde 
Núria Moreno Romero    1ra.  Tinent d’Alcalde 
Juan Manuel vinzo Gil    2n.   Tinent d’Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera   3r.    Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   4t.    Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos   5na. Tinent d’Alcalde 

 
 
 
Assistits de la Secretària Accidental senyora Anna Ramírez Lara, que certifica. 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

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

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 15 de gener de 
2018.   
 
 
2 DESPATX OFICIAL  
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
   DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS   
 
 -Servei d’Ingressos- 
 
3 Donar compliment a la sentència de 16 de novembre de 2017 del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 17 de Barcelona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 
437/2016-M1, interposat per ORANGE ESPAGNE, SAU contra la liquidació núm. 4151441, 
de quota 5.175,45 euros, de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local 
(telefonia fixa).  
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 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la 

contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per a 
l’adquisició i implantació d’una plataforma integral d’Administració electrònica per a 
l’Ajuntament de Mataró i el sector públic dependent, amb un pressupost màxim fixat per a 
l’adjudicació de fins a 608.815,42€, IVA no inclòs. 

 
5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la 

contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis de seguretat privada per  un import 
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 78.674,51, IVA no inclòs. 

 
6 Modificació del contracte del servei a domicili  de suport a la llar i atenció a la persona. 
 
7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la 

contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis de control d’accés, per donar 
cobertura en matèria de seguretat a l’organització de les activitats de l’Ajuntament de 
Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 
66.830,50 IVA no inclòs. 

 
8 Proposta d’adjudicació del servei de manteniment de llicències de sistemes 

d’infraestructures informàtiques de l’Ajuntament. 
  
 
 SECRETARIA GENERAL 
 
9 Donar-se per assabentada de la interlocutòria núm. 138/2017 de 12 de desembre de 2017, 

del Jutjat contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 
núm. 252/2017  interposat per la senyora G.P.C i el senyor D.P.G. 

 
10 Donar-se per assabentada de la sentència núm. 319/2017 del Jutjat contenciós 

Administratiu   núm. 3 de Barcelona, dictada en el Procediment abreujat núm. 178/2017-
AC, interposat per A.C.N. 

 
 
 CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
 
 
11  Ratificar el Decret 11247/2017, de 27/12/17, de concessió d’ajuts per a obres i 

rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Rocafonda-El Palau. 

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública. 
 
 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 
 
 -Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans- 
 
12  Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc 

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

 

 

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

del Dia. 

 

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el  29/01/2018. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

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

 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 

-Servei d’Ingressos- 
 
3 DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DE 16 DE NOVEMBRE DE 2017 DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA, QUE 
ESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 437/2016-M1, 
INTERPOSAT PER ORANGE ESPAGNE, SAU CONTRA LA LIQUIDACIÓ NÚM. 
4151441, DE QUOTA 5.175,45 EUROS, DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL (TELEFONIA FIXA).  
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, dóna compte del següent: 
 
“En data 11 de gener de 2018  ha estat notificada a l’Ajuntament de Mataró la diligència 
de data 8 de gener de 2018  del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, 
la qual declara la fermesa de la sentència dictada per aquest Jutjat en data 16 de 
novembre de 2017 i ordena la seva execució (recurs ordinari  437/2016-M1). 
 
La sentència citada va estimar el recurs interposat per la mercantil  ORANGE 
ESPAGNE, SAU contra el decret  6578/2016, de 13 de setembre, en virtut del qual es 
va desestimar el recurs de reposició interposat contra la liquidació núm.  4248583, de 
quota  4.437,74 euros, relativa al quart trimestre de l’exercici 2015 de la taxa per 
l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general (telefonia fixa). 
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La sentència és desfavorable als interessos municipals, en la mesura que declara nul·la 
la liquidació esmentada. L’òrgan jurisdiccional motiva que el contingut de la sentència de 
data 12 de març de 2012 i de la interlocutòria de data 30 de gener de 2014, ambdues 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i referides a la telefonia mòbil, també són 
aplicables a la telefonia fixa. Per tant, l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a l’autorització de 
xarxes i serveis de comunicacions electròniques (Directiva autorització), ha d’ésser 
interpretat en el sentit que s’oposa a l’aplicació d’un cànon per drets d’instal·lació de 
recursos en una propietat pública o privada, o per sobre o per sota d’aquesta, als 
operadors que, sense ser propietaris dels esmentats recursos, els utilitzen per a 
prestar serveis de telefonia fixa. 
 
El compliment de la present sentència comporta la devolució a la persona interessada 
de la liquidació abonada, així com l’abonament dels interessos de demora des de la 
data de l’abonament de la liquidació (7 d’abril de 2016), fins la data de la present 
resolució (29 de gener de 2018), a l’empara de l’article 26 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària. La quantitat que escau abonar és de  301,83 euros. 
 
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local 
per la resolució de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, proposo els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 16 de novembre de 2017 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en virtut de la qual estima el 
recurs contenciós administratiu núm. 437/2016-M1, interposat per la mercantil  
ORANGE ESPAGNE, SAU contra la liquidació núm. 4248583, de quota  4.437,74 
euros, relativa al quart trimestre de l’exercici 2015 de la taxa per l’aprofitament 
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general (telefonia fixa). 
 
Segon.- Donar compliment a la sentència esmentada  i, en conseqüència: 
 

 Retornar a la persona interessada la quantitat de  4.437,74  euros, 
corresponents a la liquidació núm.  4248583, declarada nul·la per la sentència 
citada. 

 

 Abonar a la persona interessada l’import de  301,83  euros, corresponent als 
interessos de demora meritats per la liquidació que és objecte de devolució 
(s’adjunta annex del detall d’aquest import) i aprovar  el document ADO  núm. 
2018/4308, així com  carregar aquest cost en la partida pressupostària núm. 
310200-01111-35200 (interessos de demora) del pressupost corrent de 
despesa. 

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

Es donem per assabentats 
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-Servei de Compres i Contractacions- 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 
PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, PER A 
L’ADQUISICIÓ I IMPLANTACIÓ D’UNA PLATAFORMA INTEGRAL 
D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL 
SECTOR PÚBLIC DEPENDENT, AMB UN PRESSUPOST MÀXIM FIXAT PER A 
L’ADJUDICACIÓ DE FINS A 608.815,42€, IVA NO INCLÒS. 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
“Mitjançant informe de data 05/12/2017 del cap de Servei de Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions, es sol·licita l’adquisició i implantació d’una plataforma integral 
d’Administració electrònica per a l’Ajuntament de Mataró i el sector públic dependent, 
amb un pressupost màxim fixat per a l’adjudicació de fins a 608.815,42€, IVA no 
inclòs, pels quatre anys de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades el plec de clàusules 
administratives, el valor estimat del contracte és de 1.277.272,70€. 
 
Consta a l’expedient: 

 Informe del secretari general de data 16/01/2018, respecte de l’adequació dels 
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 
públic. 
 

 Informe de l’interventor de Fons de data 16/01/2018 respecte de l’existència de 
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 340100/92032Z/64100 del pressupost municipal aprovat 
per a l’exercici 2018 i de la previsió de la seva existència pels que s’aprovin pels 
exercicis 2019 a 2022. 

 
Atès el que disposen els arts. 10, 197, 150, 157 a 161  i concordants del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret Decret d'Alcaldia núm. 8832/2017, de 6 
d’octubre, de delegació de competències, que subscriu regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern,  PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació per a l’adquisició i implantació d’una 
plataforma integral d’Administració electrònica per a l’Ajuntament de Mataró, amb un 
pressupost màxim fixat per a l’adjudicació de fins a 608.815,42€, IVA no inclòs, pels 
quatre anys de durada inicial del contracte. 
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A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades el plec de clàusules 
administratives, el valor estimat del contracte és de 1.277.272,70€. 
 
SEGON: Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques 
particulars que regiran la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant 
tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
 
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de 
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions. 
 
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 736.666,66 euros, IVA inclòs, a càrrec de la 
partida 340100/92032Z/64100, d’acord amb els següents imports i anualitats: 
 
Exercici 2018: import de 450.000,00€ (document comptable A núm. 815). 
Exercici 2019 a 2022: import de 286.666,66€ (Llista de documents comptables 
A_FUT núm.16). 
 
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes 
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents 
partides dels pressuposts de les diferents entitats objecte del contracte, que s’aprovin 
per als exercici 2019 a 2020, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la 
present contractació durant les esmentades anualitats”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 
PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, DELS SERVEIS DE SEGURETAT PRIVADA PER  UN 
IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
FINS A 78.674,51, IVA NO INCLÒS. 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
 
“Relació de fets 
 
1. Mitjançant informes de data 14/01/2018, de la directora de Cultura, i l’informe de 
data 18/01/2018 de la cap de Secció de Promoció de Ciutat, es sol·licita la tramitació 
de la contractació del serveis de seguretat privada, per donar cobertura en matèria de 
seguretat a l’organització de les activitats de l’Ajuntament de Mataró, per un import 
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 78.674,51, IVA no inclòs, 
pels dos anys de durada inicial del contracte. 
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A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga per dos anys addicional i les possibles modificacions contemplades en el 
plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 
204.553,73 euros. 
 
2. Consta a l’expedient: 

 Informe del secretari general de data 18/01/2018, respecte de l’adequació dels 
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 
públic. 

 

 Informe de l’interventor de Fons de data 18/01/2018, respecte a de l’existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos aprovats per a la present anualitat 
2018, i de la previsió de la seva existència en els pressuposts que s’aprovin pels 
exercicis 2019 i 2020.  

 
Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 

 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació del serveis de seguretat privada, per 
donar cobertura en matèria de seguretat a l’organització de les activitats de 
l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 78.674,51, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del 
contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga per dos anys addicional i les possibles modificacions contemplades en el 
plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 
204.553,73 euros. 
 
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques 
particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l’apartat 
anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert. 
 
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 
 
QUART. Atendre la despesa total de fins a 88.138,48€ a càrrec de les corresponents 
partides dels pressupostos municipals aprovats pel 2018 i dels que s’aprovin per al 
2019 i 2020 desglossats de la manera següent:  
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Direcció de Cultura: Partides: 830000/338120/22701; 830000/338110/22701. 
 
Exercici 2018:  
 

- Import de 26.134,49€ (Document comptable A núm. 1263). 
 
Exercicis 2019 i 2020:  
 

- Import de 26.134,49€ (Document comptable A_FUT núm. 1265). 
- Import de 2.261,50€ (Document comptable A_FUT núm. 1264). 

 
Promoció de Ciutat: Partides: 420202/431120/22701 ; 420202/431130/22701.  
 
Exercici 2018:  
 

- Import de 16.804,00€ (Llista de documents comptables A núm. 45). 
 
Exercicis 2019 i 2020: 
  

- Import de 16.804,00€ (Llista de documents comptables A_FUT núm. 46). 
 
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes 
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents 
partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2019 i 2020, a fi 
de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 
esmentades anualitats”. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

6 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI A DOMICILI  DE SUPORT 
A LA LLAR I ATENCIÓ A LA PERSONA 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
 
“Relació de fets 
 
1. Per acord del Ple  municipal de  data 6 d’ abril de 2017, s’acordà adjudicar  l’ acord 
marc per la prestació del servei a domicili de suport a la llar  i atenció a la persona en 
el municipi de Mataró favor de  les empreses ABD Associació Benestar i 
Desenvolupament, Gesex Atenció Domiciliària SL i Clece, SA 
 
2. Per acord del Ple municipal de  data 14 de desembre  de 2017, s’acordà autoritzar 
la subrogació dels drets i obligacions derivats de l’ acord marc per la prestació del 
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servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona per part de l’empresa Clece, 
SA a l’ empresa Accent Social, SL. 
 
3.  Mitjançant informe de data 19 de desembre  de  2017 la cap del Servei de 
Benestar Social  sol.licita una ampliació del contracte del servei d’ atenció a domicili 
de suport a la llar i atenció a la persona per import de  295.480,50 €,  iva no  inclòs,  
ja que   la despesa executada  es preveu que sigui major a la inicialment prevista.     
 
4. Aquesta ampliació suposa una modificació a l’alça de  295.480,50  €, IVA no  
inclòs, equivalent a un  4,34 % de l’import de licitació, que no supera el 50% màxim 
previst al plec de clàusules administratives que regeix el contracte. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el previst en l’art. 219 en relació amb l’art. 106 del RDleg. 3/2011 de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
la clàusula 3.1 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la 
present contractació preveu la possibilitat de modificar el contracte, sense que les 
modificacions puguin superar el 50% de l’ import de licitació del contracte 
 
 Per acord del Ple municipal  de data 6 d’abril de 2017, s’ acordà delegar en la Junta 
de Govern  l’ aprovació de tota  modificació que no superi els 300.000 €, iva no inclòs.  
Com que l ’ aprovació  de la despesa   s’havia de realitzar en l’exercici 2017,  l’ 
aprovació de la modificació  es va incloure en l’annex del Decret 11312/2017, de 29 
de  desembre, del Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern 
 
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, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Ratificar l’ aprovació de la modificació del   contracte del servei a domicili  de 
suport a la llar i atenció a la persona per import de 309.319 €, iva inclòs,  inclosa en 
l’annex del Decret 11312/2017, de 29 de  desembre”. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

7 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 
PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, DELS SERVEIS DE CONTROL D’ACCÉS, PER DONAR 
COBERTURA EN MATÈRIA DE SEGURETAT A L’ORGANITZACIÓ DE LES 
ACTIVITATS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, PER UN IMPORT FIXAT COM A 
MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 66.830,50 IVA NO 
INCLÒS. 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
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Relació de fets 
 
1. Mitjançant informes de data 12/01/2018, de la directora de Cultura, i l’informe de 
data 18/01/2018 de la cap de Secció de Promoció de Ciutat, i informe de data 
09/01/2018 del director d’Esports, es sol·licita la tramitació de la contractació del 
serveis de control d’accés, per donar cobertura en matèria de seguretat a 
l’organització de les activitats de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a 
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 66.830,50 IVA no inclòs, pels dos 
anys de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga per dos anys addicional i les possibles modificacions contemplades en el 
plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 
173.759,30 euros. 
 
2. Consta a l’expedient: 

 Informe del secretari general de data 18/01/2018, respecte de l’adequació dels 
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 
públic. 

 

 Informe de l’interventor de Fons de data 18/01/2018, respecte a de l’existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos aprovats per a la present anualitat 
2018, i de la previsió de la seva existència en els pressuposts que s’aprovin pels 
exercicis 2019 i 2020.  

 
Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 

 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació del serveis de control d’accés, per donar 
cobertura en matèria de seguretat a l’organització de les activitats de l’Ajuntament de 
Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 
66.830,50 IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga per dos anys addicional i les possibles modificacions contemplades en el 
plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 
173.759,30 euros. 
 
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques 
particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l’apartat 
anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert. 
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TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 
 
QUART. Atendre la despesa total de fins a 80.450,80€ a càrrec de les corresponents 
partides dels pressupostos municipals aprovats pel 2018 i dels que s’aprovin per al 
2019 i 2020 desglossats de la manera següent:  
 
Direcció de Cultura: Partides: 830000/338110/22701; 830000/338120/22701; 
 
Exercici 2018:  

- Import de 33.326,73€ (Llista de documents comptables A núm. 37). 
 

Exercicis 2019 i 2020:  
- Import de 36.905,91€ (Llista de documents comptables A_FUT núm. 39). 

 
Promoció de Ciutat: Partides: 420202/431120/22701  
 
Exercici 2018:  

- Import de 986,00€ (Documents comptable A núm. 1477). 
 
Exercicis 2019 i 2020:  

- Import de 986,00€ (Documents comptable A_FUT núm. 1479). 
 
 
Direcció d’Esports: Partides: 840000/341320/22799; 840000/341120/22799 
 
Exercici 2018:  

- Import de 1.315,88€ (Document comptable A núm. 786). 
 
Exercicis 2019:  

- Import de 2.807,20€ (Document comptable A_FUT núm. 787). 
- Import de 1.315,88€ (Document comptable A_FUT núm. 788). 

 
Exercicis 2020:  

- Import de 2.807,20€ (Document comptable A_FUT núm. 789). 
 

 
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes 
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents 
partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2019 i 2020, a fi 
de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 
esmentades anualitats. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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8 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE 
LLICÈNCIES DE SISTEMES D’INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES DE 
L’AJUNTAMENT. 
 
 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 6 de novembre de 2017 es va 
iniciar el procediment per la contractació del manteniment de llicències de sistemes 
d’infraestructures informàtiques de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a 
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 77.240,00, IVA no inclòs, pels dos 
anys de durada inicial del contracte. 
 
2. Durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar dos licitadors:  
 

 ITGLOBAL, SL 

 SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA 
 

3. Per informe de data 16 de gener de 2018 el cap de la Secció d’Infraestructures del 
Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, ha valorat les ofertes, tot 
quedant classificada en primer lloc SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA. 
S’adjunta l’esmentat informe. 
 
4. Existeix crèdit adequat i suficient a la partida 340102/920320/21600 del pressupost 
aprovat per a l’exercici 2018 a fi de poder atendre les despeses que meriti la present 
contractació, i es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per a 
l’exercici 2019. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 

 
PRIMER. Adjudicar la contractació del servei de manteniment de llicències de 
sistemes d’infraestructures informàtiques de l’Ajuntament, a la mercantil SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, SA, per un import de 67.553,24 euros, IVA no inclòs. 

 
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti, 
en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la 
notificació de l’adjudicació: 

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

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 3.377,66 euros, 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació. 

 
b) Còpia de l'escriptura, degudament inscrita en el Registre Mercantil, on consti la 

constitució de l'entitat i els estatuts pels quals es regeixi,  i aquella en què consti el 
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darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions 
objecte del contracte.  

 
c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura 

d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per 
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.(Aquest tràmit 
comporta el pagament d’una taxa de 19 €). 

 
d) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar, 

amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula. 
 
e) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 

Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques. Es considerarà causa de prohibició de contractar 
amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa tributària 
pendents de pagament en període executiu. 

 
f) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
g) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un volum 

anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims 
acabats, sigui almenys de 60.000,00 euros.  

 
h) Una relació dels principals serveis realitzats en els darrers cinc anys, que inclogui 

import, data i  destinatari, públic o privat.  
 
i) Certificats acreditatius d’haver executat en el últim cinc anys un mínim de dos 

contractes d’objecte anàleg al del present contracte i import mínim anual de 38.600 
euros. Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte de 
dret privat al qual s’hagi prestat el subministrament. 

 
j) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 

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

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 
seva oferta. 
 
TERCER. Un cop 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.  

 
QUART. Requerir a l’ empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a 
comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 80,00 
euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 
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CINQUÈ. Disposar a favor de SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA l’import de 
67.553,24 €, més 14.186,18 € en concepte d’IVA, en total 81.739,42 euros, a càrrec 
de la  partida 340102/920320/21600, d’acord amb els següents imports i anualitats: 

 
Exercici 2018: 40.869,71 €. (Relació AD núm. 52) 
Exercici 2019: 40.869,71 €. (Relació AD_FUT núm. 53) 
 
SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 
a la corresponent partida del pressupost de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovi per a 
l’exercici 2019, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació. 
 
SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

SECRETARIA GENERAL 
 

 
9 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA INTERLOCUTÒRIA NÚM. 
138/2017 DE 12 DE DESEMBRE DE 2017, DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT NÚM. 252/2017  INTERPOSAT PER LA SENYORA G.P.C. I EL 
SENYOR D.P.G. 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
 
“En data 10 de gener de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de 
Barcelona, ha notificat la interlocutòria núm. 138/2017 de 12/12/2017 dictada en el 
procediment abreujat num. 252/2017, en el recurs  interposat per la senyora G.P.C i 
el senyor D.P.G., pels danys ocasionats per caiguda d’arbre sobre el vehicle 
matrícula XXXXXXXX mentre circulava per la Via Sèrgia. 
 
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 
indemnització per danys per un import de 5.983,81 euros. La interlocutòria  de 
12/12/2017 declara acabat el procediment  per satisfacció extraprocessal atès que la 
companyia asseguradora municipal ha abonat la indemnització. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, previ Dictamen de la Comissió Informativa 
Municipal ,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria núm. 138/2017 de 12/12/2017 
dictada en el procediment abreujat num. 252/2017 que declara acabat el procediment 
per satisfacció extraprocessal, interposat per la senyora G.P.C i el senyor D.P.G., 
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pels danys ocasionats per caiguda d’arbre sobre el vehicle matrícula XXXXXXXX 
mentre circulava per la Via Sèrgia 
 
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de 
Barcelona”. 
 

Es donen per assabentats 

 

10 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 319/2017 DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE BARCELONA, DICTADA EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 178/2017-AC, INTERPOSAT PER A.C.N. 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
“En data 20 de novembre de  2017, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de 
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 319/2017,  dictada en el Procediment 
abreujat núm. 178/2017 AC en el recurs interposat per la senyora A.C.N., contra el 
decret núm. 2484/2017 de 21 de març, del regidor delegat de Serveis Centrals que 
resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via 
pública al C. València núm. 74 pel mal estat del paviment.  
 
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 
indemnització per danys per un import de 7.908,01  euros i amb imposició de costes. 
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda i condemna a 
la part actora en costes per un import màxim de 500 euros del procediment, entre 
altres, amb el següent argument: 
 

“Del la prueba practicada en el acto del juicio no cabe más 
declaración que la caída tuvo su origen en no respetar la Sra. A.C.N. 
las normas viarias y en particular, la de acceder a la acera sorteando 
el paso habilitado al efecto, esto es el paso de peatones, que no se 
diga que debía de dar la vuelta a la calle para ir a buscar ese paso 
pues es deber de todo ciudadano respetar las reglas y en especial la 
del paso de peatones…” 

 
La sentència no és susceptible de recurs ordinari. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, previ Dictamen de la Comissió Informativa 
Municipal ,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentencia número número 319/2017,  
dictada en el Procediment abreujat núm. 178/2017 AC en el recurs interposat per la 
senyora A.C.N., contra decret núm. 2484/2017 de 21 de març, del regidor delegat de 
Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per 
caiguda a la via pública al C. València núm. 74 pel mal estat del paviment.  
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de 
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Barcelona. 
 
Es donen per assabentats 
 

 

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
 

 

11 RATIFICAR EL DECRET 11247/2017, DE 27/12/17, DE CONCESSIÓ D’AJUTS 
PER A OBRES I REHABILITACIÓ I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT 
D’HABITATGES EN ELS BARRIS DE ROCAFONDA-EL PALAU. 
 
El senyor Joan Vinzo Gil, Regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, 
Salut Pública, Consum i Gent Gran, presenta la proposta següent: 
 
“Per Decret número 11247/2017, de data 27 de desembre de 2017, del regidor 
delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut pública, Consum i Gent Gran, es 
concedí a la Comunitat de Propietaris de Ronda Pintor Rafael Estrany, número 43, de 
Mataró, amb CIF H59534883, l’ajut per a les obres executades en el seu edifici 
consistents en la reparació de façanes, cobertes i/o patis de llum l’import total del qual 
ascendeix a 17.532,52 euros, dins la convocatòria 2017 d’ajuts per a obres i 
rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Rocafonda-El 
Palau, en el marc dels ajuts atorgats en base a la Llei de Barris 2/2004, de 4 de juny, 
aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 27 de febrer de 
2017. 
 
L’esmentada resolució, que s’annexa en còpia a la present proposta, de forma 
extractada te el següent contingut: 
 

1. Decret núm.:  11247/2017, de 27 de desembre de 2017 
 Expedient:   2017-0151SUB/2017 

Persona beneficiària: Ronda Pintor Rafael Estrany, número 43, de Mataró, 
amb CIF H59534883 

 Tipus d’obres:  Rehabilitació façana 
 Import concedit:  17.532,52 euros 

Doc. comptable de disposició de la despesa per import de 17.532,52 €. 
 

D’acord amb el punt 10 de les bases reguladores, la resolució de concessió 
correspon a l’alcalde o conseller delegat, si bé l’article 19è. de les bases d’execució 
del Pressupost 2017 disposa que els òrgans competents per aprovar la disposició de 
despeses seran els mateixos que per l’autorització; acte que efectuà la Junta de 
Govern Local en raó de la quantia total destinada als ajuts convocats.  
 
A fi d’agilitar la seva tramitació, aquest decret atorgà l’ajut alhora que aprovà el 
corresponent documents comptable de disposició de la despesa, restant subjectes 
ratificació de la Junta de Govern Local com a òrgan competent.  
 

Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció, si escau, del següent 
ACORD: 
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Primer.- Ratificar el Decret 11247/2017, de data 27 de desembre de 2017, 

l’objecte del quals és la concessió d’ajuts per a obres i rehabilitació i 
millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Rocafonda-El 
Palau, en el marc dels ajuts atorgats en base a la Llei de Barris 2/2004, 
de 4 de juny, per a les obres executades en l’edifici de la comunitats de 
propietaris referida, l’extracte del qual consta a la part expositiva i que 
en còpia s’annexa a la present. 

 
Segon.- Notificar la present resolució a les persones interessades amb els 

advertiments legals oportuns”.  
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del 

Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de 

substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió. 

 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 

 

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans- 

 

 

12 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 
AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 
PRESENTADA PER J.C.F. 
 
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 9401/2017, de 24 d’octubre, la senyora J.C.F. 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 17 d’octubre de 2017 i, com a màxim, fins que el 
menor compleixi 8 anys, el dia 10 d’abril de 2022. 
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Segons assenyala la Directora de l’Escola Bressol Els Garrofers, l’horari de la 
Sra. J.C.F. a l’indicada escola bressol és de dilluns a divendres, de 16:15 a 
17:20 hores. 
 

II. La Sra. J.C.F. ha presentat sol·licitud de compatibilitat de segona activitat 
(registre d’entrada 0812130008-1-2017-045371-1) en què demana 
compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una 
activitat privada secundària per compte aliena a l’entitat Fundació Catalana de 
l’Esplai, com a monitora de menjador a l’Escola Bressol Tabalet. La relació 
laboral és mitjançant un contracte d’obra i servei, a temps parcial, realitzant 7 
hores i 30 minuts a la setmana, en horari de 12:15 a 13:45 hores, de dilluns a 
divendres i una retribució mensual de 257,98 euros. La Sra. J.C.F. manifesta 
que alguns dies puntuals, l’horari es pot veure ampliat, però mai més tard de 
les 14:45 hores. 

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

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

 
2.  L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, 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 serà 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. I en igual sentit ho recull la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que a la seva exposició de 
motius reflecteix, entre d’altres principis inspiradors d’aquesta:  

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

3. L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
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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 de l’interessat. 
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. I l’article 343 del Decret abans 
referit senyala que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la 
jornada de treball ni l’horari de l’interessat.  
 

4. Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de 
compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en 
el sector públic o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, de modificació de les condicions del lloc de treball. 

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

sí o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi 
el departament, organisme o entitat on estigués destinat.  

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

 
6. L’article 12 de la Llei 53/1984, 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 de l’esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que no és 

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

 
9. L’article 329.2 del Decret 214/1990, 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 Directora de l’Escola Bressol Els 
Garrofers). 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 7,5 hores/setmana, obtenim 
un resultat total de 12 hores 55 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. J.C.F. s’adequaria a la normativa.  
 

10. L’article 343 del Decret abans referit manifesta 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.  

11. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat 
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la 
incompatibilitat en que s’hagi incorregut. En aquest sentit, l’art. 240. o) del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, tipifica com a falta disciplinària de caràcter 
molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats.  

12.   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. 
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Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern 
proposa a la junta de govern local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora J.C.F. entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada 
secundària, per compte aliena a l’entitat Fundació Catalana de l’Esplai, 
com a monitora de menjador a l’Escola Bressol Tabalet, en els termes i 
paràmetres referits en la part expositiva de la present resolució i sense 
que aquest reconeixement de compatibiliat modifiqui la jornada de 
treball ni l’horari de la interessada. 

 
SEGON.-    Informar a la persona interessada que:  
 

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

- L’incompliment 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. (6). 

 

 

13  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 
 
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. 
0812130008-1-2017-049487-1) de compatibilitat de segona activitat en què demana 
compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat 
pública secundària com a professor associat del Departament de sociologia, a temps 
parcial, a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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La durada de la relació laboral seria de l’1 de febrer al 30 de juliol de 2018, amb una 
jornada laboral setmanal de deu hores, de les quals quatre serien de docència (els 
dimarts de 17 a 19 hores i els dijous de 15 a 17 hores) i dues de tutories (els dimarts 
de 19 a 21 hores), percebent una retribució mensual de 709 euros.  

    
Fonaments de dret 

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

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

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

al servei de les Administracions Públiques, estableix que el personal comprès 
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de 
les corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la 
naturalesa jurídica de la relació de treball. 

 
3. L’art. 3 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que només 

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

4. L’art. 4 de la Llei estatal d’incompatibilitats, disposa que es podrà autoritzar la 
compatibilitat, complides les restants exigències d’aquesta Llei, per al 
desenvolupament d’un lloc de treball a l’esfera docent com a Professor 
universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i 
amb una durada determinada.  

 Així mateix, l’art. 326.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que són 
supòsits de compatibilitat d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en 
el sector públic, entre d’altres: “a) La compatibilitat per ocupar un lloc de treball 
com a professor universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i 
amb una durada determinada.” 

 
5.  L’art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, manifesta que el reconeixement 

de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de 
l'interessat. 

 
6. El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les 

condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, 
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estableix que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja 
setmanal de mitjana, de dilluns a divendres. I l’horari ordinari de treball es 
realitza mitjançant la presència obligada del personal de les 9 hores a les 14 
hores, de dilluns a divendres. El temps restant de la jornada diària es podrà 
realitzar de dilluns a divendres en règim horari flexible entre les 7:30 hores i 
les 16:30 hores. Durant l’any 2018, la jornada ordinària de treball s’ha 
establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 
hores/setmana). 

 
 La jornada i l’horari que tingui assignats l’interessat a la Universitat 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 mateix Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableixen que correspon al Ple de la Corporació adoptar els acords 
resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a 
instància de part interessada, bé corresponguin a peticions concretes o afectin 
col·lectius determinats. Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària 
celebrada el 7 d’abril de 2016, s’ha delegat a la Junta de Govern la 
competència sobre declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat 
pública o privada del personal de la Corporació. 

 
Vist l’informe jurídic corresponent, 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern  
proposa a la junta de govern local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en 

aquest Ajuntament el senyor 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:  
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- 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. (6). 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts i deu minuts de la tarda, el 

senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretària accidental estenc la 

present acta. 

 


