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ACTA NÚM. 20/2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 29 D’OCTUBRE DE 2018.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el vint-i-nou d’octubre de dos mil divuit, a dos quarts de tres
de la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de
celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
En David Bote Paz
Núria Moreno Romero
Juan Carlos Jerez Antequera
Miquel Angel Vadell Torres
Elizabet Ruíz Moreno

Alcalde
1ra. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde

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

Excusen la seva assistència

M. Luisa Merchán Cienfuegos

4rt. Tinent d’Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.

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

1

2

Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el
15/10/2018.

DESPATX OFICIAL
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CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3

Acordar la continuïtat del servei de mediació i suport a l’àmbit comunitari (Exp.
115/2014)

4

Adjudicar la contractació de les obres del projecte bàsic i executiu d’adequació
de les grades del Camp de futbol municipal de Cirera, a la
mercantil CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL, per un import de
255.552,00 euros, IVA no inclòs

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
5

Donar compte de la Sentència 161/2018, de 3 de juliol, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, per la qual es desestima el
Recurs Contenciós Administratiu formulat per MM.H.C.

CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Equimpaments municipals
6

Aprovació inicial del Projecte d’execució per a la construcció d’una pista
polivalent coberta per a usos esportius i cívics al barri de Cerdanyola, per un
import de 919.849,85 euros IVA inclòs (amb un pressupost per a coneixement
de l’Administració de 934.772,79 IVA inclòs.

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 Humans7

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

8

Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici
concurrent del lloc de treball principal presentada per M.P.P.
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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 29 d’octubre de
2018.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

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

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-

3

ACORDAR LA CONTINUÏTAT DEL SERVEI DE MEDIACIÓ I SUPORT A

L’ÀMBIT COMUNITARI (EXP. 115/2014)
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“1. La Junta de Govern Local de 15 de setembre de 2014 va aprovar adjudicar la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de mediació i suport a l’àmbit
comunitari a favor de l’empresa Gedi, Gestió i Disseny, SCCL.
2. Per decret 7646/2016, de 24 d’octubre, del regidor delegat de Serveis Centrals,
s’acordà la pròrroga del contracte del servei de mediació i suport a l’àmbit comunitari,
amb les mateixes condicions inicials, fins al 31/10/2018.
3. Per decret 10358/2017, de 23 de novembre, del regidor delegat de Serveis
Centrals, Seguretat i Bon Govern, es modificà el contracte esmentat per tal de prestar
el servei de mediació xinès.
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4. El proper 31/10/2018 finalitza el termini del contracte subscrit amb Gedi, Gestió i
Disseny, SCCL. per a la prestació del servei de mediació i suport a l’àmbit comunitari
de l’Ajuntament de Mataró.
5. Atès que a l’actualitat s’estan confeccionant uns nous plecs per a l’adjudicació
d’aquest servei, en els que s’incorporarà un nou dimensionament del mateix, i que es
preveu que el contracte no podrà ser adjudicat fins al proper mes d’abril 2019.
6. Consta informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de
data 16/10/2018 conforme a la legalitat del sol·licitat.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
continuïtat del servei a la partida 820301/924510/22799 del pressupost municipal
aprovat per a la present anualitat i se’n preveu la seva existència en els que s’aprovin
per a l’exercici 2019.
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. Acordar la continuïtat del servei de mediació i suport a l’àmbit comunitari
adjudicat a l’empresa Gedi, Gestió i Disseny, SCCL, durant sis mesos més; i requerir
l’empresa perquè, tot i l’extinció del contracte per finalització de la seva durada,
continuï presentant el servei a comptar des del 01/11/2018 fins el 30/04/2019 (inclòs).
Segon. Autoritzar i disposar a favor de l’empresa Gedi, Gestió i Disseny, SCCL,
l’import de 170.265,00€, IVA inclòs, amb càrrec de la partida 820301/924510/22799
(Projecte 9245110001), desglossat de la manera següent:
-

Exercici 2018: import de 56.755,00€ (AD núm. 107700).
Exercici 2019: import de 113.510,00€ (AD_FUT núm. 107706).

Tercer. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides dels pressupostos municipals que s’aprovi per a l’exercici 2019, a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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4

ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC

I EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DE LES GRADES DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL DE CIRERA, A LA MERCANTIL CATALANA DE REBALLS I
OBRES, SL, PER UN IMPORT DE 255.552,00 EUROS, 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 2 de juliol de 2018, es va iniciar el
procediment de contractació de les obres del projecte bàsic i executiu d’adequació de
les grades del Camp de futbol municipal de Cirera, per un import fixat com a màxim
per a l’adjudicació del contracte de fins a 268.915,65 euros, IVA no inclòs.
Han presentat oferta un únic licitador CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL
Mitjançant informes de data 10/09/2018 i 01/10/2018, la cap del Servei
d’Equipaments Municipals exposa que l’oferta presentada compleix tots els requisits
exigits als plecs i al projecte.
S’adjunta còpia d’ambdós informes.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 710201/34212H/63200 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 bàsic i executiu
d’adequació de les grades del Camp de futbol municipal de Cirera, a la mercantil
CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL, per un import de 255.552,00 euros, IVA no
inclòs, i amb subjecció a la resta de condicions ofertades en la seva proposta.
SEGON. 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 12.777,60 euros,
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.
b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de contractes del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar
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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.
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. Disposar a favor de CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL, l’import de
255.552,00 euros, més 53.665,92 euros en concepte d’IVA, en total 309.217,92
euros, a càrrec de la partida 710201/34212H/63200, aprovant a l’efecte els següents
documents comptables:
Document A/ núm. 107766 per import de 325.387,94 €.
Document AD núm. 107806 per import de 309.217,92 €.
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
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DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 161/2018, DE 3 DE JULIOL,

DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE
BARCELONA, PER LA QUAL ES DESESTIMA EL RECURS

CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU FORMULAT PER MM.H.C.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
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“En data 23 de juny de 2017, la senyora MM.H.C., personal laboral fix de
l’Ajuntament de Mataró, amb categoria d’auxiliar de serveis (subgrup C2), va
interposar recurs d’alçada contra l’acta final de l’òrgan de selecció per la cobertura
de tretze places d’administratiu/va, subgrup C1, de la plantilla de personal
funcionari, mitjançant concurs oposició de promoció interna, el qual fou desestimat
per Decret 9017/2017, de 16 d’octubre.
En data 23 de gener de 2018, la senyora MM.H.C. després d’esgotar la via
administrativa, va interposar recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament
de Mataró, que es va tramitar davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 1
de Barcelona, Procediment Abreujat 446/2017-1.
La qüestió jurídica que es plantejava era determinar si la valoració dels mèrits en
la fase de concurs s’ajustava o no a les bases de la convocatòria.
En data 3 de juliol de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de
Barcelona va dictar sentència número 161/2018, per la qual es va desestimar
l’esmentat recurs contenciós administratiu, sense condemna en costes a la
recurrent, atès que l’acte administratiu impugnat era ajustat a Dret.
Contra la indicada sentència la senyora MM.H.C. no hi va interposar cap recurs,
per la qual cosa, la mateixa ha esdevingut ferma.
D’acord amb les competències delegades per resolució d’Alcaldia de data 6
d’octubre de 2017, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-

Donar-se per assabentada de la sentència núm. 161/2018, dictada
en data 3 de juliol de 2018 pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 1 de Barcelona, que desestima el Recurs contenciós
administratiu formulat per la senyora MM.H.C. contra l’Ajuntament de
Mataró, desestimant l’esmentat recurs, atès que l’acte administratiu
impugnat és ajustat a dret”.

Es donen per assabentats

CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-servei d’equipaments municipals6

APROVACIÓ

INICIAL

CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA

DEL

PROJECTE

D’EXECUCIÓ

POLIVALENT COBERTA

PER

PER

A

A

LA

USOS

ESPORTIUS I CÍVICS AL BARRI DE CERDANYOLA, PER UN IMPORT
DE 919.849,85

EUROS

IVA

INCLÒS

(AMB

UN

PRESSUPOST

CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ DE 934.772,79 IVA INCLÒS.
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Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

Públics,

“Els serveis tècnics del Servei d’Equipaments Municipals de l’Ajuntament de Mataró
han redactat el Projecte d’execució per a la construcció d’una pista polivalent coberta
pera usos esportius i cívics al barri de Cerdanyola, amb un pressupost d’execució
material de 638.828,98 EUR, que incloent les despeses generals i el benefici
industrial i l’IVA donen un pressupost per contracte de 919.849,85 EUR IVA inclòs.
Les despeses d’escomeses que es deriven pel subministrament d’aigua i la connexió
del sanejament són de 14.922,94 EUR IVA inclòs, el que dona pressupost per
coneixement de l’administració de 934.772,79 IVA inclòs.
El projecte preveu la construcció d’una pista polivalent coberta amb un espai lliure
45x 35 m i permanentment ventilat amb una superfície de 1600 m² on es preveuen:


2 Pistes transversals de bàsquet de 28x15 m



1 Pista central de futbol sala / handbol de 40x20 m

El perímetre de la coberta serà una façana ventilada amb un revestiment de xapa
d’acer perforada i prelacada que minimitzarà la possible entrada d’aigua de la puja
però en cap cas es tracta d’una envolvent estanca que pugui garantir l’estanquitat de
la façana.
La nova pista disposarà de dos accessos, un a través del carrer de l’Estadi que serà
l’itinerari accessible i una rampa amb un pendent constant del 10% des del Camí del
Mig.
El projecte també preveu modificar el perímetre de la parcel·la ajustant la tanca del
solar amb la tanca de la pista ampliant així la vorera.
La nova coberta disposarà d’enllumenat, i estarà dimensionada estructuralment per
suportar el futur pes d’elements constructius, com un tancament perimetral.
El present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del
Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de
contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.
El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 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, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.
El regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte d’execució per a la construcció d’una pista
polivalent coberta pera usos esportius i cívics al barri de Cerdanyola. Mataró” per
amb un pressupost d’execució material de 638.828,98 EUR, que incloent les
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despeses generals i el benefici industrial i l’IVA donen un pressupost per contracte de
919.849,85 EUR IVA inclòs. Les despeses d’escomeses que es deriven pel
subministrament d’aigua i la connexió del sanejament són de 14.922,94 EUR IVA
inclòs, el que dona pressupost per coneixement de l’administració de 934.772,79 IVA
inclòs.
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta 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. Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica i a la Direcció
d’Esports”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei de 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 MA.S.G.

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.

La senyora MA.S.G., treballadora de l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria
d’auxiliar de serveis, adscrita a la Direcció de Cultura, ha presentat per registre
d’entrada 0812130008-1-2018-031370-1, de data 17 de juliol de 2018, una
sol·licitud de reconeixement de segona activitat privada secundària, per compte
aliena, a l’empresa Pitman Motors, S.L., ubicada Cabrera de Mar, camí Les
Corts, número 21, com a auxiliar administrativa. La relació laboral és mitjançant
un contracte indefinit (amb una antiguitat d’abril de 2016), a temps parcial,
realitzant 25 hores a la setmana, de dilluns a divendres de 08:00 a 13:00 hores i
per la que percep una remuneració mensual de 784 euros.

II.

Per Decret 7038/2018, d’1 d’agost, la senyora MA.S.G. fou contractada com a
auxiliar de serveis mitjançant contracte laboral interí des del 18 de juliol de 2018
fins el dia 8 de gener de 2019, amb una jornada parcial del 43,63% de la jornada
plena establerta, el que equival a 16 hores setmanals, que la senyora MA.S.G.
realitza de dimarts a diumenge en 4 torns rotatius al llarg del mes i que, en tot
cas, no coincideix amb l’horari de la segona activitat secundària, atès que, amb
independència del torn setmanal que li correspongui, l’horari que realitza la
senyora MA.S.G. a l’Ajuntament de Mataró, de dimarts a divendres, és de 16:15
a 20:15 hores.

III. L’empresa Pitman Motors, S.L. és un taller multimarca que repara vehicles, ja
sigui motos, cotxes o vehicles industrials.
Fonaments de dret
1.

2.

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.
L’art. 1.3 de la Llei 53/1984 disposa: “En cualquier caso, el desempeño de un
puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta
ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad,
público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento
de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.”
Així mateix, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de
les corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la
naturalesa jurídica de la relació de treball. I en igual sentit ho recull la Llei
21/1987, que a la seva exposició de motius reflecteix, entre d’altres principis
inspiradors d’aquesta:
- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques
a un sol lloc de treball;
- El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no
desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

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.
L’art. 14 de la Llei 53/1984 estableix que l’exercici d’activitats professionals,
laborals, mercantils o industrials fora de l’Administració Pública requerirà el
previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de
treball i l’horari de l’interessat.
En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990 disposa que l’exercici d’un
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos,
autorització expressa prèvia. I l’article 343 del Decret abans referit senyala
que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball
ni l’horari de l’interessat.
Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de
compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en
el sector públic o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990 de modificació
de les condicions del lloc de treball.
Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per
sí o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter
professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei
d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi
el departament, organisme o entitat on estigués destinat.
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un
dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.
L’article 12 de la Llei 53/1984 prohibeix al personal comprès en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals
prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament
del lloc públic.
L’article 15 de la Llei 53/1984 també estableix que el personal a que es
refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990.
L’art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990 estableix que no és possible el
reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de
caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional
hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control
de l’entitat local en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional
es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui
adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la
coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui
atribuït en l’entitat local; la realització d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei
d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi
intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc
públic.
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9.

L’article 329.2 del Decret 214/1990 estableix que en cap cas la suma de
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la
jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.
La jornada ordinària de treball del personal és de trenta-set hores i mitja
setmanals (37,50 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 setmanals (36,40 hores/setmana). Aquesta jornada
incrementada en un 50% (18 hores amb 20 minuts) suposa un còmput de 55
hores/setmana.
Si tenim en compte que la senyora MA.S.G., demana l’exercici d’una segona
activitat la durada de la qual és de 25 hores/setmana; la suma total entre
aquesta i l’activitat pública (41 hores/setmana) no supera, el topall establert a
la norma.
Això no obsta, per advertir que la realització de la segona activitat no pot
modificar ni interferir en la jornada i horari que té establert en aquest
Ajuntament, tal i com expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats
catalana, així com també ho disposa l’article 343 del Decret 214/1990, i
l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, així com que l’autorització
de compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i
l’horari en els llocs de caràcter públic.

10.

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

11.

L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, 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:
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Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora MA.S.G. entre
l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària,
per compte aliena, d’auxiliar administrativa, en els termes i paràmetres referits en la
part expositiva de la present resolució i sense que aquest reconeixement de
compatibilitat modifiqui la jornada de treball ni l’horari de la interessada.
Segon.- Informar a la persona interessada que:
- El reconeixement de compatibilitat del present acord quedarà
automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les
condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat,
que la interessada haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró.
- L’incompliment 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. (5).

8

RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA

AMB

EXERCICI

CONCURRENT

DEL

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL

PRESENTADA PER M.P.P.

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 8419/2018, de 2 d’octubre, la senyora M.P.P. fou contractada com a
professora Titular A de secundària, des del 3 de setembre de 2018 i fins el 31
d’agost de 2019, fora de plantilla, per obra o servei determinat, a temps parcial
del 32% de la jornada plena establerta, el que equival a 9 hores setmanals, 6
hores lectives i 3 hores de dedicació al laboratori, per impartir matèries als
diferents cicles formatius de la família de química que s’imparteixen a l’Institut
Miquel Biada.
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Cal indicar que segons l’informe emès per la Tècnica de Formació i
Comunicació, de data 3 de setembre de 2018, la
a M.P.P. era una de les dues úniques persones que complia els requisits de
titulació demanats per l’oferta, elaborada per la Direcció de Recursos Humans i
Organització, per impartir matèries de la família de química.
II. La senyora M.P.P. , treballadora de l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria de
professor/a titular A de secundària, adscrita al Servei d’Educació, ha presentat
per registre d’entrada 0812130008-1-2018-033035-1, de data 31 de juliol de
2018, una sol·licitud de reconeixement de segona activitat privada secundària,
per compte aliena, a l’empresa Sanofi, S.A., ubicada a la carretera C-35, Km.
63.05, de Riells i Viabrea (Girona), com a directora del Departament de Millora
contínua. La relació laboral és mitjançant un contracte indefinit (amb una
antiguitat de juliol de l’any 2000), a temps complet, realitzant 40 hores a la
setmana, en principi de dilluns a divendres de 08:00 a 17:00 hores, però que pot
realitzar amb certa flexibiliatat, de tal manera que no li impossibilita poder
realitzar l’horari que té establert a l’Ajuntament de Mataró.
III. L’empresa Sanofi, S.A. és una empresa biofarmacèutica a nivell mundial i,
concretament al centre on treballa la senyora M.P.P. , ubicat a Riells i Viabrea,
és un laboratori de fabricació de productes farmacèutics.

Fonaments de dret
1.

2.

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.
L’art. 1.3 de la Llei 53/1984 disposa: “En cualquier caso, el desempeño de un
puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta
ley 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.”
Així mateix, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de
les corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la
naturalesa jurídica de la relació de treball. I en igual sentit ho recull la Llei
21/1987, que a la seva exposició de motius reflecteix, entre d’altres principis
inspiradors d’aquesta:
- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques
a un sol lloc de treball;
- El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no
desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment
estricte dels deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin
comprometre la independència, la imparcialitat o l’objectivitat en les
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

11.

tasques que tenen encomanades per raó del servei.
L’art. 14 de la Llei 53/1984 estableix que l’exercici d’activitats professionals,
laborals, mercantils o industrials fora de l’Administració Pública requerirà el
previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de
treball i l’horari de l’interessat.
En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990 disposa que l’exercici d’un
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos,
autorització expressa prèvia. I l’article 343 del Decret abans referit senyala
que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball
ni l’horari de l’interessat.
Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de
compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en
el sector públic o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990 de modificació
de les condicions del lloc de treball.
Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per
sí o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter
professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei
d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi
el departament, organisme o entitat on estigués destinat.
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un
dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.
L’article 12 de la Llei 53/1984 prohibeix al personal comprès en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals
prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament
del lloc públic.
L’article 15 de la Llei 53/1984 també estableix que el personal a que es
refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990.
L’art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990 estableix que no és possible el
reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de
caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional
hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control
de l’entitat local en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional
es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui
adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la
coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui
atribuït en l’entitat local; la realització d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei
d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi
intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc
públic.
L’article 329.2 del Decret 214/1990 estableix que en cap cas la suma de
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la
jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.
La jornada ordinària de treball del personal és de trenta-set hores i mitja
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setmanal (37,50 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. El
Conveni que regula el personal docent d’aquesta Corporació, estableix, amb
caràcter general, per aquest personal que la jornada ordinària de treball és de
trenta-set hores i mitja setmanal (37,50). Durant l’any 2018 la jornada
ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts
setmanals (36,40 hores/setmana). Aquesta jornada incrementada en un 50%
(18 hores amb 20 minuts) suposa un còmput de 55 hores/setmana.
Si tenim en compte que la senyora M.P.P., demana l’exercici d’una segona
activitat la durada de la qual és de 40 hores/setmana; la suma total entre
aquesta i l’activitat pública (49 hores) no supera, el topall establert a la norma.

12.

Això no obsta, per advertir que la realització de la segona activitat no pot
modificar ni interferir en la jornada i horari que té establert en aquest
Ajuntament, tal i com expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats
catalana, així com també ho disposa l’article 343 del Decret 214/1990, i
l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, així com que l’autorització
de compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i
l’horari en els llocs de caràcter públic.
L’incompliment del que disposa la normativa esmentada serà sancionat
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la
incompatibilitat en que s’hagi incorregut.
En aquest sentit, l’art. 240. o) del Decret 214/1990 tipifica com a falta
disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre
incompatibilitats.

11.

L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, 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.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora M.P.P. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària, per compte
aliena, de directora de Departament de Millora Contínua, 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:
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-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. (5).

FORA CONVOCATÒRIA

Conclòs l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Alcalde indica que, amb
posterioritat a la convocatòria s’ha presentat una proposta de la Direcció de Cultura
que convindria tractar en aquesta sessió.

La urgència és apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 5
assistents a la Junta.

DIRECCIÓ DE CULTURA

APROVAR LA SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PELS EIXOS PRIORITARIS 4 I 6 EN EL MARC DE LA LÍNIA DE
SUPORT PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ALS ENS LOCALS
SELECCIONATS PEL PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada
desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:
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“En data 14 de març de 2016 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya la Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la
convocatòria per presentar sol·licituds.
L’eix 6, i concretament l’Objectiu específic 6.3.1, contemplaven el cofinançament de
projectes enfocats a protegir i fomentar la protecció del patrimoni cultural.
La taxa de cofinançament dels ajuts del Programa Operatiu FEDER Catalunya 20142020, eixos 4 i 6, era del 50% de la despesa elegible dels projectes susceptibles de
ser incorporats a aquest Programa.
L’Ajuntament de Mataró va decidir prendre part en aquesta convocatòria i va
seleccionar l’operació “Cafè Nou”, com actuació municipal a presentar en aquesta
convocatòria de cofinançament.
Aquesta operació compren l’adequació de l’antic edifici “El Cafè Nou”, que forma part
del patrimoni històric de la Unió de Cooperadors de Mataró, per a ser utilitzat com a
equipament públic per tal que esdevingui punt de trobada de la cultura de la ciutat.
L’immoble de “El Cafè Nou”, situat a la Riera núm. 119, està qualificat com a Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL), denominació que en protegeix la façana i les
volumetries originals.
La Junta de Govern Local en data 10 de juny de 2016 va aprovar la documentació i la
presentació de la sol•licitud de cofinançament amb fons FEDER, a la que fa
referència l’Ordre GAH/45/2016, Eix 6.3.1. per a operacions dirigides a protegir i
fomentar la protecció del patrimoni cultural, per a l’operació “Cafè Nou”, amb una
despesa elegible total per import de 2.303.114,34€ i un cofinançament de
1.151.557,17€, equivalent al 50% del total de la despesa elegible de la que es
composa l’operació.
En data 31 de maig de 2017 es publica al DOGC la resolució GAH/1214/2017, de 26
de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles
de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6,
atorgant a l’Ajuntament de Mataró una despesa elegible final de 1.882.112,34€, i un
cofinançament de 941.056,17€, equivalent al 50% del total de la despesa elegible
final.
Per decret d’alcaldia 5303 de 9 de juny de 2017 es va acceptar la subvenció per
l’operació “Cafè Nou” dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i
6.
Per decret d’alcaldia 5359/2017 de 13 de juny de 2017 es va requerir a la Generalitat
la revisió de la despesa elegible i cofinançament atorgat per l’operació “Cafè Nou”
dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, sol•licitant una
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modificació de l’import de la despesa elegible (2.023.920,11€) i el cofinançament
(1.011.960,06€).
Per resolució de 26 de juliol de 2017 de la Consellera de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge s’estima el requeriment interposat per l’Ajuntament de Mataró
contra la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, sobre el càlcul de la despesa no
acceptada, que afecta a més d’aquest mateix concepte, a la despesa elegible final i a
cofinançament FEDER (50% de la despesa elegible final), de l’actuació “El Café
Nou”.
Per decret d’alcaldia 8030/2017, de 14 de setembre es va acceptar la subvenció
atorgada per la Generalitat de Catalunya a l’operació “Cafè Nou” mitjançant la
Resolució de data 26 de juliol de 2017 de la Consellera de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, per la qual s’estima el requeriment previ
interposat per l’Ajuntament de Mataró.
En sessió de 27 de setembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, va aprovar (núm. reg. 387/18, BOP 2/10/2018) la Línia de suport per a
l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu
FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d’especialització i
competitivitat territorial, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
Aquesta nova línia de suport preveu un finançament màxim del 25% de les despeses
elegibles de les actuacions dels ens del seu àmbit territorial que han estat
seleccionades en el marc de la primera convocatòria “Eixos prioritaris 4 i 6”, les bases
de les quals van ser aprovades a través de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març.
Aquesta concessió es farà mitjançant un règim regulador propi (annex al dictamen
d’aprovació) que, entre d’altres, estableix un procediment de concessió directa amb
concurrència a aquelles entitats que tinguin la consideració d’entitat representant i
que presentin sol·licitud d’ajut a la Diputació en temps i forma.
La Regidora Delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura que signa,
proposa a la JUNTA DE GOVERN LOCAL l'adopció del següent,
ACORD

Primer. Aprovar la sol·licitud de finançament a la Diputació de Barcelona pels eixos
prioritaris 4 i 6 en el marc de la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als
ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i
6”, per un import de 505.980,03 €, corresponent al 25% del total de la despesa
elegible del projecte.
Segon. Comunicar l’anterior acord a la Diputació de Barcelona, al servei
d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge, al servei de Gestió Econòmica, al Servei
d’Equipaments Municipals, a la Direcció de Cultura, a la Direcció de Recursos
Humans, al Servei de Secretaria General i al Servei de Compres i Contractacions.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

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