
 
 

Data de publicació: 17/01/2019 

 1 

ACTA NÚM. 11 /2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 4 DE JUNY DE  2018. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el quatre de juny de dos mil divuit, a  dos quarts de tres de la 

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

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

DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 

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

 
 
 
 

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

 

Excusen la seva assistència  

 

Juan Manuel vinzo Gil    2n.   Tinent d’Alcalde 
 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

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

 

1  Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  22 de maig de 2018 

 

 

2  DESPATX OFICIAL  
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CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS   

  

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

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

contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’intervencions preventives 

comunitàries emmarcades en el Pla Municipal de Drogodependències, per un import fixat 

com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 57.829,60 euros, IVA no inclòs. 

 

  CIM  D’ACCIÓ SOCIAL  

 

  -Habitatge- 

 

4  Aprovació del Pla Local d’Habitatge de Mataró 

 

 

  -Igualtat i ciutadania- 

 

5  Acordar l’exercici de l’acció popular per l’agressió a una veïna de Mataró. 

 

  

  -Area de Drets Socials i Serveis a les persones- 

 

6  Aprovació del Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola 

 

 

  CIM  DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

  

  -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

7  Donar compliment de la Sentència núm. 357 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

de 3 de maig  de 2018, que estima parcialment el recurs d'apel•lació núm. 81/2016,  

interposat contra el Projecte reparcel•lació de la UA-89d Ernest Lluch–Valldeix, en relació 

a les indemnitzacions de la finca de l’Av. del Maresme, XX. 

 

 

  CIM  DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

  

  -Servei d’Espais Públics- 

 

8  Aprovació inicial del “Projecte executiu d’actuacions de manteniment i millores de la     

calçada de la via pública de l’any 2018”, per un import de 845.317,63 euros (IVA inclòs). 

 

9  Aprovació inicial del “Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels quadres AI,     AJ i 

AO”, per un import de 445.415,14 euros (IVA inclòs). 

 

10  Aprovació inicial del “Projecte de les obres de millora de les àrees de jocs infantils – Fase 

1”, per un import de 366.683,02 euros (IVA inclòs). 
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   -Servei d’Equipaments Municipals- 

 

11  Aprovació inicial del “Projecte bàsic i d’execució de l’adequació de les grades del CMF 

de Cirera”, per un import de 35.807,54 euros (IVA inclòs). 

 

   -Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació- 

 

12  Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 66/2018, de 5 d’abril, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en relació al recurs 

contenciós administratiu 265/2017-F, contra la resolució de data 15 de febrer de 2017. 

 

13  Donar compliment al contingut de la sentència de 2 de maig de 2018, dictat pel Jutjat 

Contenciós Administratiu 6 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 

59/2017-F, contra la resolució formulada per Decret núm. 4158/2017, de 8 de maig, del 

regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern. 

 

  

   PRECS I PREGUNTES 

  

 Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública. 

 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 

 

 Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic- 

 

14  Aprovar la imposició de sancions a I.P.G per la comissió d’una infracció greu en materia 

de gossos considerats potencialment perillosos.  

 

15  Aprovar la imposició de sancions a J.P.L per la comissió d’una infracció molt greu en 

materia de gossos considerats potencialment perillosos. 

 

16  Aprovar la imposició de sancions a M.B.I per la comissió d’una infracció molt greu en 

materia de gossos considerats potencialment perillosos. 

 

17  Aprovar la imposició de sancions a A.H i X.A.R. per la comissió d’una infracció molt 

greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos 

 

 

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

 

18  Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc 

de treball principal presentada per D.J.F.F. 

 

19  Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc 

de treball principal presentada per N.Q.A. 

 

20  Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc 

de treball principal presentada per M.LL.G.C. 
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21  Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc 

de treball principal presentada per E.B.A. I C.E.B. 

 

22  Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc 

de treball principal presentada per R.L.H. 

 

23 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  22 de maig de 

2018. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

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

 

 
CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
  

-Servei de Compres i Contractacions- 
 

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D’INTERVENCIONS PREVENTIVES 

COMUNITÀRIES EMMARCADES EN EL PLA MUNICIPAL DE 

DROGODEPENDÈNCIES, PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A 

L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 57.829,60 EUROS, IVA NO 

INCLÒS. 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:  
 
“Per informe de data 16/05/2018, el cap de Servei de Salut i Consum (e.f.) sol·licita la 
tramitació de la contractació del servei d’intervencions preventives comunitàries 
emmarcades en el Ple Municipal de Drogodependències, per un import fixat com a 
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 57.829,60 euros, IVA no inclòs, pels 
dos anys de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga per dos cursos addicionals i les possibles modificacions contemplades en 
el plec, el valor estimat del contracte és de 127.225,12 euros. 
 
Consta a l’expedient: 
 

 Informe del secretari general de data 25/05/2018, 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 25/05/2018 respecte a la previsió 
d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de 
la present contractació a la partida 820102/311220/22799 del pressupost 
municipal que s’aprovi per l’exercici 2018, i se’n preveu la seva existència en els 
que s’aprovin per al 2019 i 2020. 

 
3. Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 

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

PRIMER: Iniciar l’expedient del servei d’intervencions preventives comunitàries 
emmarcades en el Ple Municipal de Drogodependències, per un import fixat com a 
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 57.829,60 euros, IVA no inclòs, pels 
dos anys de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga per dos cursos addicionals i les possibles modificacions contemplades en 
el plec, el valor estimat del contracte és de 127.225,12 euros. 
 
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 
ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. 
 
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 
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de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en perfil de contractant, per a la 
presentació de proposicions. 
 
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 63.612,56 euros, IVA inclòs, a càrrec de la 
partida 820102/311220/22799 del pressupost municipal, desglossat de la manera 
següent: 

 Exercici 2018: Import de 11.050,03€ (document comptable A núm. 29580). 

 Exercicis 2019 i 2020: Import de 52.562,53€ (document comptable A_FUT 
núm. 29585). 

 
CINQUÈ.  D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes 
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents 
partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2019 i 2020, a fi 
de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 
esmentades anualitats. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

CIM  D’ACCIÓ SOCIAL 
 

-Habitatge- 

 

 

4  APROVACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE DE MATARÓ 
 

 
El Senyor David Bote Paz, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
1. El Pla Local d’Habitatge (PLH) és un document tècnic que partint de l’anàlisi i 
diagnosi de la situació de l’habitatge a Mataró i de les condicions de context 
(socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.), defineix, per un 
període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local 
amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge 
digne en condicions assequibles. 
  
2. A partir de la diagnosi efectuada s’ha detectat: 
 

  una sèrie de problemàtiques i necessitats relacionades amb l’accés a 
l’habitatge o el risc de pèrdua (dificultats de pagament de l’habitatge, 
dificultats de pagament de subministrament i manca de parc públic 
suficient); 
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 una sèrie de problemàtiques i necessitats vinculades a l’estat i 
accessibilitat dels habitatges ( mal estat vinculat a l’antiguitat del parc i mal 
estat vinculat a la manca de manteniment).  

 unes necessitats d’optimització del parc i creació d’habitatge de lloguer 
(habitatge buit i el parc de lloguer i les ocupacions sense títol habilitant). 

 
3. El Pla treballa amb la disposició de Mataró per generar habitatge de protecció 
oficial, l’edificació d’habitatge lliure que permeti disposar de fons per a política 
d’habitatge, l’habitatge dotacional i la reactivació d’habitatge d’obra nova i la 
rehabilitació. També es compte amb els serveis i ajuts de la Generalitat, la voluntat de 
consolidació de projectes conjunts entre els diferents serveis municipals i espais de 
coordinació amb les entitats socials del municipi. 
 
4. El Pla estableix com a objectius: 
 

 Disposar d’habitatge assequible adequat a la capacitat econòmica de la 
població 

 Evitar la pèrdua de l’habitatge habitual i fer front a la pobresa energètica 

 Millorar l’estat dels habitatges i l’acompanyament municipal en la seva millora 

 Protegir l’ús residencial i el bon ús del parc d’habitatges 

 Revertir la segregació socioespacial i fomentar la bona convivència 

 Reforçar el paper municipal en la política d’habitatge i la coordinació amb 
altres agents 

 
5. El Pla inclou 26 actuacions agrupades en 5 eixos.  
 

 
Fonaments de dret  

 
1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d’actuació com la 
formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. 
Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, 
recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els 
objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació. 

 
2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots 
particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores 
delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de 
l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb 
periodicitat trimestral. 
 
S’avoca per aquesta Alcaldia la delegació efectuada per decret núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre a favor del regidor Sr. Joan M. Vinzo per motius de salut”. 
 

Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:  
 
 

Primer.- Aprovar el Pla Local d’Habitatge de Mataró, d’acord amb el text literal adjunt. 
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Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

-Igualtat i ciutadania- 
 

 
5 ACORDAR L’EXERCICI DE L’ACCIÓ POPULAR PER L’AGRESSIÓ A UNA 

VEÏNA DE MATARÓ. 

 
M. Luisa Merchán Cienfuegos, Regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere, 

presenta la proposta següent: 

 

“En la data de 09/01/2018 l’Ajuntament de Mataró condemnà l’agressió sexual que va 
patir una veïna del municipi el passat 28/12/2017 a Sant Andreu de Llavaneres, a la 
qual està donant suport i assessorament a través dels serveis pertinents. 
L’Ajuntament també manifestà la seva voluntat d’estudiar la possibilitat de personar-
se com a acusació popular a la causa. 
 

Consta a l’expedient informe de la Cap del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea de 
Drets Socials i Serveis a les Persones que conclou com a possible jurídicament 
l’opció de la personació com acusació popular per l’Ajuntament de Mataró en el 
procediment que investiga aquests fets (secret sumarial del Jutjat d’Instrucció núm. 
2).  
 
Dintre del context de la violència de gènere, s’interpreta que els poders públics no 
poden ser-hi aliens. La seva personació com a acusació particular en aquests casos 
és una altra forma de defensar l’interès comú o general 
 
L’Ajuntament té l’obligació legal d’exercir les accions pertinents en defensa dels seus 
béns i drets, d’acord amb l’article 175 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. En aquest cas, 
malgrat no ser l’Ajuntament de Mataró el perjudicat, la gravetat dels fets motiva que 
l’Ajuntament entri activament en el procediment penal. 
 
D’acord amb l’article 125 de la Constitució i l’article 101 i següents de la Llei 
d’enjudiciament criminal relatiu a l’exercici de l’acció popular. 
 
Per tot l’exposat a la JUNTA DE GOVERN LOCAL PROPOSO, si s’escau, l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER: Acordar l’exercici de l’acció popular en el procediment seguit pel Jutjat 
d’Instrucció núm. 2 de Mataró sota secret sumarial per l’agressió sexual a una veïna 
de Mataró el 28/12/2017 a Sant Andreu de Llavaneres. 
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SEGON: Designar per a la representació i defensa a la Procuradora dels Tribunals 
Sra. Sílvia Roig Serrano i a l’advocada Sra. Susana Rodríguez Puente, amb número 
de col·legiada 1110, d’acord amb el pressupost que consta unit a l’expedient. 
 
TERCER: Comunicar aquest acord a l’advocada i a la procuradora als efectes 
escaients” 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

-Area de Drets Socials i Serveis a les persones- 
 

6 APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ INTEGRAL DE CERDANYOLA 
 

Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, 

Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 

L’Ajuntament en Ple, en la sessió celebrada el 3 de  novembre de 2016,  va aprovar  
una proposta de resolució perquè s’elaborés  un Pla d’Actuació per al barri de 
Cerdanyola que recollís de forma integral les actuacions que l’ajuntament farà al barri. 
Una de les prioritats del govern municipal en el Programa d’Actuació Municipal 2017 - 
Primer les persones: igualtat d’oportunitats- ,  és el compromís de desenvolupar una 
política integral als barris. 
 
Les dades socioeconòmiques indiquen clarament que Cerdanyola presenta una 
situació més desfavorida en relació al conjunt de la ciutat. Per redreçar aquesta 
situació,  ja entre 2006-2012 el Projecte de Llei de Barris de Cerdanyola Nord va 
permetre la construcció d’equipaments socials i d’intervencions de millora de l’espai 
públic, amb una inversió de 7.546.000 € 
 
L’elaboració, desenvolupament i execució d’un programa d’actuació integral per 
Cerdanyola, d’acord amb els compromisos del Programa d’Actuació Municipal i la 
proposta aprovada pel Ple de l’ajuntament el novembre de 2016, requeria dotar-lo 
d’estructura política i tècnica i dels mecanismes de coordinació i seguiment i també 
de la col·laboració del Servei de Participació Ciutadana amb la designació d’un tècnic 
de referència que vinculés la continuïtat i la coordinació de la participació en tot el 
procés. Per això per decret 6472/2017 de 10 de juliol  es va crear el grup motor del 
Pla d‘Actuació de Cerdanyola. 
 
També es va constituir comissió tècnica de coordinació del Pla amb representats dels 
serveis municipals  responsables de les actuacions més rellevants que conté, per 
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seguir de forma regular la seva execució, desenvolupament i avaluació. El 18 
d’octubre de 2017 es va reunir la primera comissió tècnica d’elaboració del Pla. 
 
I l’11 de novembre de 2017 es va constituir la Taula de treball del consell territorial 
per a treballar el pla de forma participada amb les entitats del territori. 
 
Per això aquest Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola és el resultat d’un procés de 
treball impulsat des de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones, però construït 
de forma participada amb la Taula de Treball del Consell Territorial de Cerdanyola, 
els serveis municipals, i persones a títol individual que han aportat la seva visió. 
 
Els objectius del Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola 2018-2023, estan alineats als 
Objectius Estratègics Mataró 2022 dins el marc dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, i són els següents: 
 
Repte 1: Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat 
Eixos Estratègics de ciutat: Ocupació i capacitació. Nou Model Social 
 
1.1. Promoció i capacitació de les persones 
• La formació i la inserció laboral 
• La salut comunitària 
• El suport i el benestar social 
 
Repte 2: Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial 
Eixos Estratègics de ciutat: Vinculació amb el territori. Polítiques integrals per a la 
convivència i la cohesió social 
 

2.1. Territori i transformació urbana 
• L’Espai públic 
• Rehabilitació d’edificis 
• Habitatge social 
• Equipaments 
 

2.2. Impuls de la convivència i de la cultura 
• Igualtat de drets i promoció dels valors de ciutadania 
• Sensibilització i comunicació 
• Lleure i sociocultura 
• Desenvolupament comunitari i activitat associativa 
• La creació artística. 
 

Repte 3: Imatge, reconeixement i promoció de ciutat 
Eix Estratègic de ciutat: Especialització i innovació 
 

3.1. La dinamització comercial 
• Qualificació del comerç de proximitat 
• Incrementar l’oferta comercial 
• Fidelització i atracció de nous consumidors 
• Els serveis al barri 
 

Fonaments de dret  
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L’article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix els plans d’actuació com la 
formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. 
Contindran la informació necessària en relació a les accions previstes, calendaris, 
recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els 
objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació. 
 

Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots 
particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els regidors i regidores 
delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de 
l’acompliment de les línies d’actuació dels Plans d’Actuació del seu departament amb 
periodicitat trimestral. 
 
 

Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Aprovar el Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola 2018-2023, d’acord amb el 
text literal adjunt. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 
CIM  DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

  

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

7 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 357 DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE 3 DE MAIG  DE 2018, QUE 

ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS D'APEL•LACIÓ NÚM. 81/2016,  

INTERPOSAT CONTRA EL PROJECTE REPARCEL•LACIÓ DE LA UA-89D 

ERNEST LLUCH–VALLDEIX, EN RELACIÓ A LES INDEMNITZACIONS DE LA 

FINCA DE L’AV. DEL MARESME, 8-12. 

 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, 

Desenvolupament Econòmic i Cultura, dona compta del  següent: 

 
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 
Tercera, ha dictat Sentència núm. 357 de 3 de maig de 2018, que estima parcialment el 
recurs d'apel·lació núm. 81/2016,  interposat per BOTONES DE MANDO CA-RA, SL, 
contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que va 
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desestimar el recurs ordinari núm. 119/2015, interposat contra Projecte reparcel·lació 
UA-89d Ernest Lluch/Valldeix (decret 07.07.2014), en relació a les valoracions de la 
construcció i del trasllat de l’activitat, de la finca de l’av. Maresme, XX. 
 
En el recurs contenciós administratiu no es va proposar ni practicar prova pericial, la part 
actora sol·licitava 470.000 € i subsidiàriament 249.775,30 € que era la valoració 
efectuada en un anterior Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment l’any 2009, amb 
efectes a maig de 2007, per l’enginyer industrial, M.C.V.  
 
La valoració impugnada del Projecte de reparcel·lació de l’any 2014, és de 95.108,05 € 
efectuada per l’enginyer industrial, X.B.C. El motiu de la disminució de la valoració 
envers l’anterior va ser la falta d’activitat de l’empresa, per tant els conceptes 
indemnitzables en base als beneficis declarats en els últims tres anys, la facturació o les 
despeses de personal, eren inexistents. 
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, abans de dictar sentència en apel·lació i 
per a millor proveir, d’acord amb l’article 61 de la Llei jurisdiccional, va encarregar a 
l’enginyer industrial, M.C.V., que actualitzes la valoració de l’any 2007 a data 7 de juliol 
de 2014, el qual va emetre dictamen amb la valoració de 275.808,88 €, i és la recollida 
en la Sentència. 
 
Per tant les diferents valoracions han estat les següents: 
 
Sol·licitada per Botones 

de Mando Ca Ra, SL 
Maig de 2007 

M.C.V. 
  

Juliol de 2014 
X.B.C. 

Actualització juliol 2014 
M.C.V. 

470.000 € 249.775,30 € 95.108,05 € 275.808,88 € 

 
Contra la Sentència es pot interposar recurs de cassació que ha de basar-se en 
infracció de normes que sigui rellevant i determinant de la decisió impugnat, sempre 
que hagin estat invocades oportunament en el procés o considerades, i presenti 
interès cassacional objectiu per la formació de jurisprudència. 
 
No s’escau interposar recurs de cassació, en quant el propi tribunal ha proposat la 
prova pericial i ha acceptat el resultat, qüestió que entra dins de la valoració dels fets 
com és el canvi de situació econòmica de l’empresa entre l’any 2007 i 2014, i l’interès 
cassacional  objectiu per a la formació de jurisprudència no s’observa ni es presumeix 
d’acord amb els supòsits relacionats a l’article 88.3 de la Llei de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Vist l’informe jurídic; els articles 60.4, 61.2, 86.3, 88, 103 i 104 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i l’article 152 de 
la Llei d’Enjudiciament civil, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut de les 
competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, 
l’adopció, si s’escau, dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer-. Donar compliment de la Sentència núm. 357 del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya de 3 de maig de 2018, que estima parcialment el recurs d'apel·lació núm. 
81/2016,  interposat per BOTONES DE MANDO CA-RA, SL, i incrementa en 
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180.700,83 €  (275.808,88 € - 95.108,05 €) la valoració per trasllat de l’activitat de l’av. 
Maresme, 8-12, afectada pel Projecte reparcel·lació de la UA-89d Ernest Lluch/Valldeix, 
aprovat definitivament per decret de 07.07.2014. 
 
Segon.- Encarregar el compliment de la Sentència a la societat municipal Promocions 
Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), com administració actuant de la UA-89d Ernest 
Lluch/Valldeix. 
 
Tercer.- Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, als 
efectes escaients”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

CIM  DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

-Servei d’Espais Públics- 
 

8 APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE EXECUTIU D’ACTUACIONS DE 

MANTENIMENT I MILLORES DE LA CALÇADA DE LA VIA PÚBLICA DE L’ANY 

2018”, PER UN IMPORT DE 845.317,63 EUROS (IVA INCLÒS). 

 

Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, 

Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  

 
“Els serveis tècnics municipals del Servei d’Espais Públics han redactat el “Projecte 
executiu d’actuacions de manteniment i millora de la calçada de la via pública. Any 
2018”. 
 
Aquest projecte té per objecte realitzar una sèrie d’actuacions de pavimentació a 
diferents carrers de la ciutat de Mataró: carrer Nou de la Mercè, carrer Maria 
Auxiliadora, carrer Churruca i Gravina (entre Jaume Recoder i Churruca), carrer Mare 
de Déu dels Àngels, carrer d'Almeria i plaça Vista Alegre, Camí del Mig (entre rotonda 
Mas Costabella i Ronda del Cros), carrer Joan Maragall, carrer Granada, carrer 
Monserrat Cuadrada entre Arnau Palau i Puig i Cadafalch, carrer Pompeu Fabra, 
carrer Roger de Llúria, carrer Vasco Núñez de Balboa, carrer d'Antoni Gaudí i Cornet, 
carrer Garrotxa, entre Ronda Cerdanya i carrer Penedès, carrer de La Caseta i 
passatge del Miró, Passatge de les Sisternes, passeig de Carles Padrós (entre 
Passeig Molins i Plaça Espanya), carrer Mare de Déu de la Cisa, carrer Berguedà 
(entre Sant Josep Calassanç i Rda Roca Blanca), Ronda del Cros, carrer de los 
Álamos, carrer de l'Estadi, carrer d'Aragó, carrer Marathon, avinguda Ramon 
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Berenguer (entre Ronda Tarradellas i C. València) i passeig Marítim (entre El Cargol i 
el Camí Ral). 
Els serveis i infraestructures urbanes que s’han d’instal·lar de nou afecten al drenatge 
de les aigües pluvials, la pavimentació del carrers i la senyalització horitzontal. 
 
El termini d’execució d’aquests treballs és de quatre mesos. 
 
El pressupost de l’obra és de 698.609,61€, més 145.708,02€ que corresponen al 21% 
d’IVA, donen un total de 845.317,63€ IVA inclòs.  
 
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 
 

A C O R D S : 
 

Primer. Aprovar inicialment el “Projecte executiu d’actuacions de manteniment i 
millora de la calçada de la via pública. Any 2018” per un pressupost d’execució per 
contracte de 845.317,63€, IVA inclòs. 
 
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública durant un termini de 30 dies, 
inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions 
i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que, de no presentar-se'n 
cap, esdevindrà aprovat definitivament. 
 
Tercer. Notificar el present acord al Servei de Mobilitat i al Servei de Policia Local”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

9 APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DELS QUADRES AI,  AJ I AO”, PER UN IMPORT DE 445.415,14 EUROS 
(IVA INCLÒS). 

 

Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, 

Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 
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“L’enginyer industrial Sr J.I.G. ha redactat el “Projecte de renovació de l’enllumenat 
públic dels quadres AI-AJ-AO”. 
 
Aquest projecte té per objecte la renovació de l’enllumenat  a diferents carrers de la 
ciutat de Mataró: carrer Nou de la Mercè, carrer Amèlia, Caminet de les vinyes, carrer 
Argentona, carrer Montserrat, carrer del Carme, carrer d’en Moles, carrer Massevà, 
carrer Méndez Valdés, Muralla de la Presó, Muralla del Tigre, carrer Sant Josep, 
carrer Santa Marta, carrer Santa Teresa, Plaça de les Tereses i la Riera. 
 
Aquestes obres consten com a actuacions urbanístiques necessàries  per tal de 
garantir la competitivitat del comerç urbà i hostaleria de la ciutat de Mataró davant la 
nova localització de la locomotora comercial i actual conjuntura dels sector. 
 
El termini d’execució d’aquests treballs és de cinc mesos. 
 
El pressupost de l’obra és de 368.111,68€, més 77.303,45€ que corresponen al 21% 
d’IVA, donen un total de 445.415,14€ IVA inclòs.  
 
El present Projecte ha estat redactat d’acord amb els criteris tècnics i lumínics 
establerts per aquest Ajuntament i 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  
 

A C O R D S : 
 
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels 
quadres AI-AJ-AO”. per un pressupost d’execució per contracte de 445.415,14€ IVA 
inclòs. 
 
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública durant un termini de 30 dies, 
inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions 
i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que, de no presentar-se'n 
cap, esdevindrà aprovat definitivament. 
 
Tercer. Notificar el present acord al Servei de Mobilitat i al Servei de Policia Local”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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10 APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE DE LES OBRES DE MILLORA DE 

LES ÀREES DE JOCS INFANTILS – FASE 1”, PER UN IMPORT DE 366.683,02 

EUROS (IVA INCLÒS). 

 

Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, 

Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  

 

“Els serveis tècnics municipals del Servei d’Espais Públics han redactat el “Projecte 
de millora de les àrees de jocs infantils. Fase 1”. 
 
Aquest projecte té per objecte realitzar els treballs necessaris per a la millora de les 
àrees de jocs infantils per al compliment de les normatives UNE EN 1176 i 1177 
d’equipament de les àrees de jocs i instal·lació de nous jocs i dona resposta a la 
primera fase del Pla Director de les Àrees de Jocs Infantils i a la creació de dues 
noves àrees de jocs inclusius. 
 
El termini d’execució d’aquests treballs és de sis mesos. 
 
El pressupost de l’obra és de 303.043,82€, més 63.639,20€ que corresponen al 21% 
d’IVA, donen un total de 366.683,02€ IVA inclòs.  
 
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 de millora de les àrees de jocs infantils. Fase 
1” per un pressupost d’execució per contracte de 366.683,02€ IVA inclòs. 
 
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública durant un termini de 30 dies, 
inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions 
i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que, de no presentar-se'n 
cap, esdevindrà aprovat definitivament. 
 
Tercer. Notificar el present acord al Servei de Mobilitat i al Servei de Policia Local”. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

-Servei d’Equipaments Municipals- 
 
 

11 APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE 

L’ADEQUACIÓ DE LES GRADES DEL CMF DE CIRERA”, PER UN IMPORT DE 

35.807,54 EUROS (IVA INCLÒS). 

 

Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, 

Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  

 

“Els serveis tècnics del Servei d’Equipaments Municipals de l’Ajuntament de Mataró 
han redactat el “Projecte bàsic i executiu per l’adequació de les grades del Camp 
Municipal de Futbol de Cirera”, amb un pressupost de 268.915,65 EUR, sense IVA 
(325.387,94 EUR IVA inclòs).    
 
El present Projecte té per objecte la definició dels treballs per l’adequació de les 
grades del Camp Municipal de Futbol de Cirera, millorant alhora l’accessibilitat i 
l’evacuació de la instal·lació.  
 
Es preveu la substitució de les grades actuals per unes prefabricades de formigó i la 
construcció d’un nou tancament perimetral. S’ampliarà la capacitat d’espectadors fins 
a 492 ocupants.  
 
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 bàsic i executiu per l’adequació de les grades 
del Camp Municipal de Futbol de Cirera” per un pressupost d’execució per contracte 
de 325.387,94 EUR, 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 
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reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n 
cap, esdevindrà aprovat definitivament. 
 
Tercer. Notificar el present acord al Servei de Gestió Econòmica i a la Direcció 
d’Esports”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació- 
 

 

12 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 

NÚM. 66/2018, DE 5 D’ABRIL, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 13 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 265/2017-F, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE DATA 15 DE 

FEBRER DE 2017. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, dona compte del següent: 

 

“En data 15 de febrer de 2017, la regidora delegada de Via Pública, Equipaments i 
Espais Públics, va resoldre desestimar les al·legacions presentades per N.G.R.S. i 
imposar una sanció de 200 €, comportant la pèrdua de 4 punts, per la comissió d’una 
infracció greu en matèria de Trànsit, circulació de vehicles a motor, i seguretat viària. 
 
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 265/2017-F  pel 
Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona. 
 
En data 5 d’abril de 2018, practicades les actuacions processals procedents, es dictà 
sentència núm. 66/2018 que resol: “Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
con imposición al recurrente de las costas procesales hasta un límite de 300 euros”.  
 
Fent ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de 
disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució 
d’Alcaldia de data 6 d’octubre de 2017, a la Junta de Govern, PROPOSO: 
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PRIMER.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 66/2018, 
de 5 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de 
Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 265/2017-F 
contra la resolució de data 15 de febrer de 2017. 

 
SEGON.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal 

que, en el que calgui, procedeixi a la seva execució. 

 

 

Es donen per assabentats 

 

 

13 DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE 2 DE MAIG 

DE 2018, DICTAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 6 DE 

BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

59/2017-F, CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET NÚM. 

4158/2017, DE 8 DE MAIG, DEL REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS, 

SEGURETAT I BON GOVERN 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“En data 8 de maig de 2017, per Decret núm. 4158/2017, la regidora delegada de Via 
Pública, Equipaments i Espais Públics, resolgué la desestimació del recurs de 
reposició interposat pel Sr. D.A.I., en relació a l’expedient 167324101, en matèria 
d’infracció a la normativa de trànsit. 
 
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 59/2017-F pel Jutjat 
Contenciós Administratiu 6 de Barcelona. 
 
En data 2 de maig de 2018, practicades les actuacions processals procedents i 
celebrada vista oral el 19 d’abril de 2018, es dictà sentència núm. 72/2018 que resol: 
“Primero.-Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. D.A.I., 
anular por no ser conforme a Derecho, la desestimación por silencio administrativo, 
luego confirmada por resolución municipal de fecha 9 de junio de 2017, objeto de 
este procedimiento, dejando sin efecto la sanción impuesta. Segundo.-Imponer las 
costas a la Administración demandada hasta la cantidad màxima, por todos los 
conceptos, de 150,- euros.” 
 
A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada. 
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Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de 
disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució 
d’Alcaldia de data 6 d’octubre de 2017, a la Junta de Govern, PROPOSO: 
 
PRIMER.- Donar compliment al contingut de la sentència de 2 de maig de 2018, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona, en relació 
al recurs contenciós administratiu 59/2017-F contra la resolució 
formulada per Decret núm.4158/2017 de 8 de maig, del regidor delegat 
de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern. 

 
SEGON.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal 

que, en el que calgui, procedeixi a la seva execució”. 
 

 

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 d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai 
públic- 

 
14 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A I.P.G PER LA COMISSIÓ D’UNA 

INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS.  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
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ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 104/2018, de 10 de gener, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a I.P.G., per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número C17/27612, aixecada en data 23 de setembre de 2017 a les 12:15 
hores per la Policia Local número 2766, referent al Carrer de Sant Josep de Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 23/09/2017 a les 12:15 hores es va localitzar un jove que portava un gos de 
raça considerat potencialment perillós, concretament un pit bull, pel carrer Sant 
Josep, cantonada amb la Muralla Sant Llorenç sense morrió; motiu pel qual els 
agents es van adreçar a ell per identificar-lo i demanar-li tota la documentació. Un 
cop es va identificar se li va demanar que li posés el morrió al gos. 
Que se li va demanar la llicència de conducció, la cartilla sanitària, l’assegurança de 
responsabilitat civil i el certificat d’empadronament, però el denunciat no portava cap 
document. 
Que es va consultar el programa informàtic però no constava cap gos censat a nom 
del senyor I.P.G., el qual va manifestar que el gos era del seu cosí i que tota la 
documentació la tenia a casa. 
Se’l va informar que disposava de 48 hores per portar la documentació a comissaria 
de la Policia Local de Mataró per poder verificar si el gos estava censat, si tenia 
assegurança i si disposava de xip. Un cop van transcórrer 72 hores el denunciat no 
s’havia personat a comissaria amb la documentació del gos. 
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient 
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a 
I.P.G., en data 2 de març de 2018. Aquesta notificació va resultar infructuosa, essent 
retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de notificació 
amb idèntic resultat. 
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar 
mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de l’Estat (BOE de data 22 de març de 2018), segons el que disposa l’article 44 de la 
Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 
hagin realitzat cap d’aquestes accions. 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser 
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qualificats de delicte o falta penal. 
FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 
Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.        
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  I.P.G. 

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una 
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 
 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims 
establerts legalment. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
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definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 300,51 euros a I.P.G., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.d (1) en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten. 
 

OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al 
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 
 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió 
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de 
caràcter greu i molt greu. 
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en 
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a I.P.G., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.d (1) en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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15 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.P.L PER LA COMISSIÓ D’UNA 

INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 623/2018, de 23 de gener, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a J.P.L., per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número C17/33840, aixecada en data 27 de novembre de 2017 a les 21:20 
hores per la Policia Local número 3508 i 3138, referent al Parc de Cerdanyola de 
Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 27/11/2017 a les 21:20 hores el denunciat portava un gos de raça mescla 
American Stafforshire amb Boxer, presumptament perillosa, de nom “Tess” al Parc de 
Cerdanyola. El gos; que anava deslligat pel mig del parc, buscant a altres gossos que 
estaven allà, es va ficar dins de la zona infantil i de la zona ajardinada”. 
Els agents van realitzar l’ordre de Servei 05/450/17/ST de queixes veïnals, per 
incivisme d’alguns propietaris de gossos que els porten sense lligar. 
El denunciat va manifestar: “ Que té tota la documentació però que no la porta a 
sobre. L’assegurança no sap si la té vigent”. 
 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a J.P.L., en 
data 23 de març de 2018, i es comunicà el termini corresponent per a formular 
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en 
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció. 
 
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 
hagin realitzat cap d’aquestes accions. 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser 
qualificats de delicte o falta penal. 
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FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros  

3. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu 
tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança 
amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa 
la Ley 50/1999. 

4. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels 
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu 
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que 
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i 
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment 
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas 
poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.´ 
 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  J.P.L. 

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una 
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 
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GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
La trascendència social, atès que el gos es trobava en un parc amb fluidesa de gent, 
en el que s’hi troben zones infantils i ajardinades. Així mateix, segons es desprén de 
l’acta els agents realitzen l’ordre de servei 05/450/17/ST, per diferents queixes 
veïnals contra els propietaris de gossos que els porten sense lligar. 
 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 2.404,05 euros a J.P.L., per la comissió d’una infracció molt greu a 
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 400,00 euros a J.P.L., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
7.3 b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 500,00 euros a J.P.L., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 600,00 euros a J.P.L., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
7.3 e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten. 
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OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al 
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 
 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió 
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de 
caràcter greu i molt greu. 
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en 
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a J.P.L., per la comissió d’una 
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a J.P.L., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3 b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
TERCER.- Imposar una sanció de 500,00 euros a J.P.L., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
QUART.- Imposar una sanció de 600,00 euros a J.P.L., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3 e en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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16 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A M.B.I PER LA COMISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

 

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

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 3237/2018, de 10 d’abril, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a M.B.I., per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número C18/2711, aixecada en data 29 de gener de 2018 a les 17:10 hores per 
l’Agent de la Policia Local número 3598 i 3748, referent a la Ronda de Frederic 
Mistral de Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 29/01/18 a les 17:10 hores els agents van ser comissionats a la ronda Frederic 
Mistral amb Crta de Cirera, en motiu de la trucada d’una ciutadana que havia creuat 
unes paraules amb el denunciat sobre un gos de raça potencialment perillosa. 
Un cop al lloc, els agents van observar el gos, de raça presumptament perillosa, un 
stafforshire, de nom “Vella”, que passejava sense morrió i sense lligar per la via 
pública, en un pàrquing, de sorra, en horari de sortida escolar. 
Que el denunciat va manifestar: “Para una puta vez que lo saco a esta hora, ha 
llamado la amargada esa, no? ya la pillaré y le diré cuatro cosas”. 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a M.B.I., en 
data 25 d’abril de 2018, i es comunicà el termini corresponent per a formular 
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en 
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció. 
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 
hagin realitzat cap d’aquestes accions. 
 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser 
qualificats de delicte o falta penal. 
 

FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 
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5. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

6. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 

7. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels 
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu 
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que 
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i 
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment 
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas 
poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  M.B.I. 

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una 
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 
 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
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público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
La trascendència social, atès que el gos es trobava en un parc públic,en horari de 
sortida escolar.  

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 2.404,05 euros a M.B.I., per la comissió d’una infracció molt greu a 
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 400,00 euros a M.B.I., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 600,00 euros a M.B.I., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 
 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten. 
 

OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al 
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 
 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió 
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de 
caràcter greu i molt greu. 
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en 
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
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de Govern Local. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a M.B.I., per la comissió d’una 
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a M.B.I., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
TERCER.- Imposar una sanció de 600,00 euros a M.B.I., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

17 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.H I X.A.R. PER LA COMISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 1541/2018, de 16 de febrer, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a X.A.R.i a A.H., per la comissió de presumptes infraccions 
en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posades de manifest a 
través de l’acta número C17/3518, aixecada en data 7 de febrer de 2018 a les 13:30 
hores pels Agents de la Policia Local número 3298 i 2688, al Pati de Can Marchal de 
08303 Mataró. 
 
 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
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Que a les 11:13 hores del dia 7 de febrer de 2018, els agents denunciants han estat 
comissionats per sala de coordinació a l’interior del pati de Can Marchal en motiu de 
queixes veïnals perquè s’hi trobava un jove amb gossos de races potencialment 
perilloses sense lligar. 
Que a l’arribar al lloc indicat, els agents constaten que a l’interior del parc hi havia 
quatre gossos sense lligar i sense morrió, tres d’ells de races potencialment 
perilloses, i un quart gos que per les seves característiques físiques també s’hi podria 
catalogar. 
Que sala de coordinació informa als agents que la persona filiada a l’acta com A.H. 
amb NIE núm. XXXXXXXXX havia estat denunciada en dotze ocasions per distintes 
infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos. 
Que seguidament es persona en el lloc dels fets el cap de torn amb TIP 3096 i el 
caporal amb TIP 2757. 
Que els agents actuants varen sol·licitar al Sr. A.H. que lligués als gossos per 
procedir a la seva identificació, aixecant seguidament les tres actes D-20 que obren a 
l’expedient. Del seu contingut es desprèn que la persona denunciada portava els 
gossos en les següents condicions: 
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 
3. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
4. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública. 
Que una vegada formulades les denuncies administratives es va procedir a informar 
al Sr. A.H. del comís preventiu dels tres gossos potencialment perillosos.  
Que en aquest moment, el Sr. A.H. va oferir una forta resistència als agents a fi de 
impedir que s’emportessin els gossos, constant a l’acta A10 abans referenciada, que 
va empènyer al TIP 2757 cridant: “Los perros no me los quitais” i desobeint els 
requeriments i les ordres dels agents actuants,  havent de procedir aquests a la seva 
detenció.  
Que una vegada detingut el Sr. A.H., els quatre gossos queden custodiats pels 
serveis de la societat protectora d’animals de Mataró, (en endavant la SPAM). 
Que en data 08/02/2018, es persona a la Comissaria de Policia Local ubicada a 
Plaça Granollers 11 de Mataró, A.H. acompanyat de qui s’identifica com a X.A.R.amb 
DNI número XXXXXXXXX , a fi d’acreditar la titularitat dels gossos. 
De la documentació aportada pel Sr. A.H. es desprèn que aquest és el propietari del 
gos de raça potencialment perillosa, creuat Staffordshire Americà amb Pit Bull, de 
nom Paris i que la Sra. A.C.P.amb DNI número XXXXXXXXX és la titular del gos de 
raça potencialment perillosa, creuat Staffordshire Americà amb Pit Bull, de nom 
Kheyla. No obstant, en data 16 de febrer de 2018, el Sr. A.H., presenta declaració 
responsable, relativa a què el dia dels fets denunciats, ell era el propietari del gos de 
raça potencialment perillosa, creuat Staffordshire Americà amb Pit Bull, de nom 
Kheyla. 
Que el Sr. X.A.R. aporta documentació que acredita la seva titularitat respecte del 
gos de raça potencialment perillosa, creuat  Staffordshire Americà amb Pit Bull, de 
nom Tuko, document d’identificació amb codi microxip del gos núm. 
981098106547205 i certificat d’assegurança de Responsabilitat Civil amb data 
efectes posterior a la del fet infractor: Des de les 00:00 hores del 8/02/2018 fins a les 
00:00 hores del 8/02/2019.  
 
La documentació aportada pel Sr. X.A.R., acredita la propietat i que el gos disposa 
de microxip. 
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Que en data 9/02/2018, es persona a la Comissaria de Policia Local ubicada a Plaça 
Granollers 11 de Mataró, davant el caporal amb número de TIP 3217, la Sra. A.C.P. 
a fi d’acreditar la titularitat del gos de raça no potencialment perillosa, mestís, creuat 
amb Pastor Belga Malinois, de nom Max. 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient al senyor A.H. i 
al senyor X.A.R. en data 27/02/2018 i, se’ls hi comunicà el termini corresponent per a 
formular al·legacions, oferint a les persones interessades la possibilitat de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en 
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció. 
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que el Sr. A.H. hagi realitzat cap 
d’aquestes accions. 

QUART.- Obra a l’expedient administratiu sancionador que el Sr. X.A.R. en data 
12/03/2018 va presentar declaració responsable, per la que declara el reconeixement 
de la responsabilitat, el pagament voluntari i el desistiment o renuncia a qualsevol 
acció o recurs en via administrativa contra les sancions. 

 
FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser 
qualificats de delicte o falta penal. 
 

FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 
3. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció 
greu tipificada a l’article 13.2 b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en 
concordança amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es 
desenvolupa la Ley 50/1999. 
4. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels 
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immobles col·lectius en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu 
tipificada a   l’article 7.3 e) de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que 
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i 
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment 
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas 
poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

RESPONSABLES: 

 
Resulten responsables: 
A.H. 
X.A.R.  

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una 
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la proposta de sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, va tenir en compte els criteris de graduació següents: 
Respecte del Sr. A.H., la reiteració i la transcendència social són els criteris que 
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s’han tingut en compte a l’hora de graduar la sanció, atès que aquest ja va ser 
sancionat per les mateixes infraccions que es denuncien a l’acta A10 número 
C17/3518 mitjançant expedient administratiu sancionador núm.123/16, atès que 
figura annex a l’esmentada Acta A10, registre d’actuacions policials per infraccions 
comeses pel Sr. A.H. en matèria de gossos potencialment perillosos i atès que el dia 
dels fets denunciats el Sr. A.H., passejava els gossos sense morrió i deslligats en 
una plaça pública on hi ha una zona infantil. 
Respecte del Sr. X.A.R., el grau de culpabilitat, és el criteri que s’ha tingut en compte 
a l’hora de graduar la sanció, atès que és propietari d’un gos de raça potencialment 
perillosa que sense tenir regularitzades les obligacions administratives legalment 
establertes, el dia 7/02/2018 en cedeix la possessió al Sr. A.H.. 
 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 3.500 euros a A.H. i d’una sanció de 2.404,05 euros a X.A.R., per la 
comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre  
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 800 euros a A.H., i d’una sanció de 400 euros a X.A.R., per la 
comissió d’una infracció greu a l’article 7.3 b en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 600 euros a A.H., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 1.200 euros a A.H., per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3 
e) en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici s’hi fixaven les reduccions aplicables a la proposta de sanció. 

Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

El Sr. X.A.R. ha presentat declaració responsable en data 27/02/2018 per la que 
declara el reconeixement de la responsabilitat, el pagament voluntari i el desistiment 
o renuncia a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra les sancions, 
essent d’aplicació en aquest cas la reducció del 40% a la proposta de sanció, tal i 
com es disposa a l’article 85 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

MESURES PROVISIONALS: 

Per Decret d’inici número 1541/2018, de 16 de febrer, es va resoldre aixecar la 
mesura provisional consistent en el comís preventiu dels quatre gossos comisats de 
referència.  

OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
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que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al 
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 
 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió 
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de 
caràcter greu i molt greu. 
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en 
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 3.500 euros a A.H. i una sanció de 1.442,43 € a 
X.A.R., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de 
Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 800 euros a A.H., i una sanció de 240 euros a 
X.A.R., per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3 b en matèria de Gossos 
considerats potencialment perillosos. 
 
TERCER.- Imposar una sanció de de 600 euros a A.H., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
QUART.-. Imposar una sanció de 1.200 euros a A.H., per la comissió d’una infracció 
greu a l’article 7.3 e) en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
CINQUÈ.- Practicar les notificacions a les persones interessades. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

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

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER D.J.F.F. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“Supòsit de fet 
 
1. El senyor D.J.F.F. funcionari de l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria de tècnic 

mitjà de gestió i adscrit al lloc de treball de Director de seguretat pública del servei 
de la Policia Local, ha presentat per registre d’entrada núm. 0812130008-1-2018-
016654-1, amb data 20 d’abril de 2018, escrit de sol·licitud de reconeixement de 
compatibilitat en el què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en 
aquesta Corporació amb una activitat privada secundària per compte propi, per a 
l’exercici professional, d’una banda de formació i, de l’altra, d’ assessorament 
tècnic duent a termes tasques de coordinador tècnic de l’àmbit de la prevenció, 
seguretat pública i protecció civil, ambdues a la Federació de Municipis de 
Catalunya. Les remuneracions anuals són les següents: 

2.  
a. En concepte d’activitat dedicada a la formació, entre 2.000-3.000 Euros, 

aproximadament, segons activitat. 
b. En concepte d’activitat d’assessorament tècnic, no hi ha retribucions. 

 
I la dedicació a aquestes, comptabilitzades de forma conjunta, suposaria unes 100 
hores anuals, aproximadament (jornada parcial), en horari de tarda i es 
desenvoluparia fora de l’àmbit territorial/administratiu de l’Ajuntament de Mataró. 
  
Pel que fa a les funcions del lloc treball que el senyor D.J.F.F. realitza en aquest 
Ajuntament, d’acord amb la fitxa del lloc de treball, entre d’altres, destaquen:  
 
- Dirigir, organitzar i controlar les funcions i responsabilitzar-se de les accions, 

propostes, programes i/o qualsevol altre aspecte vinculat a l'àmbit de 
Mobilitat, així com, coordinar les diferents accions desenvolupades, per tal de 
garantir les decisions més adients al respecte. 

- Dirigir, organitzar i controlar les funcions i responsabilitzar-se de les accions, 
propostes, programes i/o qualsevol altre aspecte vinculat a l'àmbit de 
Protecció Civil, així com, coordinar les diferents accions desenvolupades, per 
tal de garantir les decisions més adients al respecte. 

- Dirigir, organitzar i controlar les funcions i responsabilitzar-se de les accions, 
propostes, programes i/o qualsevol altre aspecte vinculat a l'àmbit de 
Seguretat Ciutadana, així com, coordinar les diferents accions 
desenvolupades, per tal de garantir les decisions més adients al respecte. 

- Dirigir, supervisar i responsabilitzar-se des projectes relacionats amb matèries 
de la seva competència. 

- Garantir la correcta interrelació entre les actuacions dutes a terme pels 
diferents àmbits sota la seva responsabilitat sempre que sigui necessari. 
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- Mantenir relacions permanents amb la resta d'àmbits en tot allò que tingui a 
veure amb els serveis adscrits sota la seva direcció. 

- Coordinar, dirigir i avaluar el personal al seu càrrec. 
 

3. La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) va ser fundada l'any 1981. És una 
associació plural formada per municipis, entre els quals es troba l’Ajuntament de 
Mataró, i altres entitats locals de Catalunya, que te per finalitat la defensa i 
promoció de l'autonomia local, d’acord amb el que està previst a la Constitució i a 
l’Estatut d’Autonomia. 

La FMC és una entitat privada que no té la consideració d’entitat d’utilitat pública i 
que està subjecta al dret privat. 

La FMC, amb l’autonomia que es deriva dels seus estatuts, està integrada en la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i participa, en el marc de 
l’acció municipalista internacional, en l’organització Ciutats i Governs Locals Units 
(CGLU) que és l’entitat municipalista de caràcter internacional més 
representativa. La FMC té subscrits convenis de col·laboració amb d’altres ens, 
col·legis professionals i institucions de caràcter divers, com el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis 
Autonòmics i Locals, el Consorci Localret o la Creu Roja, entre d’altres. També és 
membre del Patronat Catalunya Món. 
 
Les finalitats de la Federació, segons consta en l’article 5 dels seus Estatuts, són: 

a)  Foment i defensa de l’autonomia dels municipis i altres entitats locals. 
b)  Representació dels interessos genèrics de les col·lectivitats locals davant les 

instàncies polítiques, jurisdiccionals i administratives. 
c)  Promoció d’estudis sobre problemes i qüestions municipals. 
d)  Difusió del coneixement de les institucions municipals, encoratjant la 

participació dels ciutadans. 
 

D’acord amb l’article 6 dels Estatuts, per a la realització de les finalitats 
esmentades, la FMC, entre d’altra activitat: 

a) (...) 
b) Facilita l’intercanvi d’informació sobre temes locals. 
c) Constitueix serveis d’assessorament per als seus membres. 
d) Organitza reunions o sessions. (...) 

Fonaments de dret 

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

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

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

 
L’article 1.2. de la mateixa llei determina que aquesta s’aplica a les activitats del 
personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les 
empreses que en depenen. 
 

3. Els articles 16 i 17 de la Llei 21/1987, i 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. Altrament, convé esmentar les prohibicions contemplades explícitament a l’art. 11 
de la norma catalana, en concret i respecte la sol·licitud que ara ens ocupa, les 
establertes als apartats següents: 

 
a) el desenvolupament d’activitats privades, per si o mitjançant substitució, 

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, l’organisme, l’entitat 
o l’empresa pública en què presta serveis.  
 
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici 
d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament 
interessats.  
 
És important també posar de relleu que s’exceptuen de compatibilitat les 
activitats professionals que han de prestar a persones a qui s’estigui 
obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic. 
 

c) el desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, ja sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 
d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi 
intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó 
del lloc públic. 
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I l'art. 330 del Decret 214/1990 esmentat, recull que no és possible el 
reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres supòsits, 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 requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat 
local; 
.- les activitats de gestoria, mediació, representació d’interessos de particulars 
davant l’entitat local o de llurs organismes. 

 
Tot el que s’ha referit és important que es tingui especialment en compte per la 
persona interessada, doncs la conjugació del desenvolupament de l’activitat 
privada que es planteja d’assessorament tècnic en l’àmbit de la prevenció, 
seguretat pública i protecció civil, tot i no ser amb caràcter retribuït, i la que ve 
realitzant en aquest Ajuntament abasta, especialment el relatiu a la seguretat 
pública -per quant la seva adscripció el fa dependre del Servei de la Policia 
Local-, uns àmbits materials similars i connectats amb la resta de serveis 
vinculats  amb la seguretat pública. 
 
En aquest sentit, s’haurà de tenir en compte el criteri reiterat de la jurisprudència 
quan ha vingut interpretant, en un cas extrapolable al present –com ho és l’anàlisi 
d’incompatibilitat de l’exercici privat de l’advocacia per part d’una persona 
membre dels cossos i forces de seguretat de l’Estat-, per quan: 
 

.- la incompatibilitat amb l’exercici d’activitat privada es refereix exclusivament 
a aquelles que es relacionin directament amb les que realitzi en l’organisme, 
departament o entitat on estigués destinat el/la treballador/a públic/a; 
.- existeixen activitats privades les quals no són incompatibles en tot cas. 

 
Per tant, l’establiment del seu règim jurídic s’ha d’efectuar d’acord amb allò 
establert als articles 1.3 i 11.1 de la Llei 53/1984. De tal manera que aquests 
preceptes condicionen la incompatibilitat del desenvolupament d’un lloc de treball 
a l’Administració amb l’exercici d’activitats privades a qualsevol de les 
circumstàncies ja esmentades: 
 

- que l’activitat sol·licitada pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment 
dels deures del treballador públic. 

- que l’activitat sol·licitada pugui comprometre la imparcialitat o 
independència del treballador públic. 

 
5. L'article 12.2 de la Llei de la Generalitat de Catalunya, disposa que es pot 

reconèixer la compatibilitat per activitats privades, llevat, de les regulades a 
l’article 11 del punt anterior, sempre i quan en cap cas la suma de jornades de 
l’activitat pública principal i l’activitat privada no superi la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada en un 50%. Així també ho recull l’article 329.2 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol.  
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La jornada ordinària de treball del personal és de trenta-set hores i mitja setmanal 
(37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2018 la 
jornada ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts 
setmanals (36,40 hores/setmana). Aquesta jornada incrementada en un 50% (18 
hores amb 20 minuts) suposa un còmput, arrodonint, de 55 hores/setmana. 
 
Si tenim en compte que el senyor D.J.F.F., demana l’exercici de dues segones 
activitats la durada de les quals és, en còmput conjunt anual suposen unes 100 
hores, el promig d’aquestes i l’activitat pública en aquesta Corporació no supera 
el topall establert a la norma. 
Això no obsta, per advertir que la realització de la segona activitat, bé sigui 
exercint la formació, bé sigui exercint d’assessor tècnic  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. 
 

6. La mateixa normativa que venim referint igualment determina que els 
reconeixements de compatibilitat resten sense efecte en cas de canvi de lloc de 
treball en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. 
 

7. L’article 13 de la Llei 21/1987 de la Generalitat de Catalunya, de 26 de desembre, 
doncs és taxativa la seva redacció en explicitar que el personal a qui es refereix 
aquesta Llei no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici 
de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 
 

8. Cal que l’interessat, com a treballador públic, tingui present igualment el contingut 
de l’artícle 53.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
En aquest s’estableix, entre d’altres, principis rectors del codi de conducta dels 
treballadors públics que aquests s’abstindran en aquells assumptes en els què 
tinguin un interès personal, així com de tota activitat privada o interès que pugui 
suposar un risc de plantejar conflictes d’interessos amb el seu lloc públic. 

 
9. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada, tal i com disposa ella 

mateixa, serà sancionat conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici 
de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi incorregut. 

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

10.  L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, 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. 
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Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i 
Bon Govern PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
 
Primer.-  Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor D.J.F.F. entre 

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

 
Segon.-    Informar a la persona interessada que:  
 
 

- El reconeixement de 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”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

19 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER NQA. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

 
“Supòsit de fet 
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I. Per Decret 1673/2018, de 21 de febrer, la senyora N.Q.A. fou contractada per 

l’Ajuntament de Mataró, com a educadora de primer cicle d’educació infantil, a 
temps parcial del 66,66% de la jornada habitual establerta, per substituir la 
senyora P.G.D., des del 5 de febrer de 2018 i fins la reincorporació de la Sra. 
P.G.D. 
Segons assenyala la Directora de l’Escola Bressol Els Garrofers, l’horari de la 
Sra. N.Q.A. a l’indicada escola bressol és de dilluns a divendres, de 8:45 a 13 
hores. 

 
II. La Sra. N.Q.A. ha presentat en data 17 d’abril de 2018, sol·licitud de 

compatibilitat de segona activitat (registre d’entrada 0812130008-1-2018-
016041-1) en què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en 
aquesta Corporació amb una activitat privada secundària per compte aliena a 
l’entitat Fundació pel Suport Social, amb domicili social a Vic, com a 
animadora sociocultural en activitats extraescolars a la localitat de Vic. La 
relació laboral és mitjançant un contracte d’obra i servei, a temps parcial, 
realitzant 20 hores a la setmana, de dilluns a divendres, en horari de tardes i 
una retribució mensual de 650 Euros.  
 

III. Aquesta fundació forma part de la Fundació Projecte i Vida, una organització 
sense ànim de lucre que té com a principal objectiu oferir l’autonomia i 
l’equilibri emocional necessaris per a la integració social de totes aquelles 
persones amb greus carències afectives, problemes amb el seu entorn o 
manca de recursos propis. Així mateix, ofereixen serveis residencials, serveis 
formatius, serveis socioeducatius, d’assessorament i inserció laboral. 

 
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:  
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- 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 
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 
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personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local; la realització d’activitats 
privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota 
la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes en què 
intervingui o hagi intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi 
d’intervenir per raó del lloc públic. 

9. L’article 329.2 del Decret 214/1990, 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 tant, tot i 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 66,66% de la jornada (en total, 
resulta un còmput de 21 h min/setmana, segons la totalitat de l’horari que 
detalla la Directora de l’Escola Bressol Els Garrofers), la interessada podria 
compatibilitzar la segona activitat sempre i quan aquesta no superi el topall de 
les 19,25 hores setmanals. 

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. 

 
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 N.Q.A. entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament com a 
educadora de primer cicle d’educació infantil, a temps parcial del 
66,66% de la jornada habitual establerta, i l’activitat privada 
secundària, per compte aliena, a l’entitat Fundació pel Suport 
Social, com a animadora sociocultural en activitats extraescolars a 
la localitat de Vic, 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). 

 

 

20 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER M.LL.G.C. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 
“Supòsit de fet 
 

La senyora M.LL.G.C., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb la 
categoria de Tècnica d’Administració General (TAG) i adscrita al lloc de treball de 
cap del servei d’ingressos de l’Ajuntament de Mataró ha presentat per registre 
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d’entrada núm. 0812130008-1-2018-016642-2, escrit de sol·licitud de 
compatibilitat de segona activitat en què demana compatibilitzar les funcions que 
exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada secundària, per 
compte pròpia d’advocada, en matèries de dret administratiu i dret civil, fora de 
les competències de l’Ajuntament de Mataró, tal com manifesta la Sra. M.LL.G.C. 

 
La dedicació aproximada és de 10 hores setmanals, fora de l’horari de presència 
obligada a l’Ajuntament de Mataró.  

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

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

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

servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el 
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de 
aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, 
profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el 
estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 
independencia.”. 

 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les 
corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa 
jurídica de la relació de treball. 
 

3. L'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats 
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública 
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la 
jornada de treball i l'horari de l’interessat.  
 
En anàleg sentit, l'art. 339 del Decret 214/1990, de 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.  
Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat 
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic 
o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions 
del lloc de treball.    
 

4. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 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.  
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 Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.  
 
5. Pel que fa referència a l’exercici de la segona activitat en el sector privat, 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 12.1 a) 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.   Així mateix, l'art. 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, esmentat anteriorment, 

estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats 
privades, incloses les de caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de 
l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda 
financera o control de l'entitat local en què presti serveis el personal; quan 
l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o 
servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o 
pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el 
que tingui atribuït en l’entitat local; 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 els dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic; les 
activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d'interessos de particulars 
davant l'entitat local o dels seus organismes. 

 
8. L’art. 12.2 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal 

al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya estableix que no es pot 
reconèixer la compatibilitat d’activitats privades quan la suma de jornades de 
l’activitat pública principal i l’activitat privada superi la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada en un 50%. Així també ho recull l’article 329.2 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions 
de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la 
jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5 
hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2018 la jornada 
ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanal 
(36,40 hores/setmana) 

 
La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de 55 
hores/setmana. 



 
 

Data de publicació: 17/01/2019 

 49 

Si tenim en compte que la Sra. M.LL.G.C. demana l’exercici d’una segona activitat 
la durada de la qual és aproximadament de 10 hores/setmana; la suma total entre 
aquesta i l’activitat pública no supera el topall establert a la norma. 
Ara bé, sembla que la pròpia naturalesa d’aquestes tasques també exigeixin 
igualment advertir que llur realització no pot modificar, ni interferir en la jornada i 
horari que té establerta l’interessada en aquest Ajuntament, tal i com expressen 
l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com 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. 
 

9. Tot i l’esmentat en els punts anteriors, no obsta el que l’interessada, com a 
treballadora pública, tingui present igualment el contingut de l’article 53.5 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En aquest 
s’estableix, entre d’altres, principis rectors del codi de conducta dels treballadors 
públics, entre els que destaca que s’abstindran en aquells assumptes en els què 
tinguin un interès personal, així com de tota activitat privada o interès que pugui 
suposar un risc de plantejar conflictes d’interessos amb el seu lloc 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, 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. 
 
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.LL.G.C. 

entre l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i 
l’activitat privada secundària, per compte pròpia com a advocada, 
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). 

 

 

21 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER EBA I CEB. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 
 

Les senyores E.B.A. i C.E.B., personal laboral fix de l’Ajuntament de Mataró han 
presentat, en data 20 d’abril de 2018, escrits de sol·licitud de compatibilitat de 
segones activitats en el què demanen compatibilitzar les funcions que exerceixen en 
aquesta Corporació amb una activitat pública puntual secundària consistent en 
impartir dos cursos titulats “Psicomotricitat en l’etapa de l’educació infantil” a l’Institut 
Ernest Lluch de Barcelona, per al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.  
Aquests cursos es realitzaran els dies 3, 4, 5 de juliol de 2018, el primer, i el 10, 11 i 
12 de juliol de 2018, el segon, i suposen un total de 12 hores cadascun. La 
remuneració total és de 562,50€. 

 
Les senyores E.B.A. i C.E.B. estan adscrites al lloc de treball d’educadores de primer 
cicle d’educació infantil, del servei d’Educació i desenvolupen les seves funcions a 
l’Escola bressol Els Menuts. 
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Els destinataris d’aquests cursos són personal educador de llars d’infants i tècnics 
d’educació infantil del Departament d’Ensenyament i els objectius de la formació són 
adquirir coneixements sobre la psicomotricitat de la primera infància i aprendre 
tècniques de desenvolupament psicomotriu per a l’aplicació a l’aula.  
 
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, a la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals.  

2.  L'art. 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. 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/da. 

5.  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 
A2 o personal de nivell equivalent (grup al qual pertanyen les interessades). 

  
Analitzada les sol·licituds de les senyores E.B.A. i C.E.B., la remuneració 
global no superaria els límits establerts a l’article 7. 

6.  L’incompliment del 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. I que 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. 

7. 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 
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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 entre l’activitat principal que 

realitza en aquest Ajuntament la Sra. E.B.A., personal laboral fix de 
l’Ajuntament de Mataró, i l’activitat pública secundària de caràcter 
puntual, com a formadora en dos cursos que realitzarà a la Generalitat 
de Catalunya, en els termes i paràmetres legals referits en la part 
expositiva del present acord. 

 
SEGON.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada entre l’activitat principal que 

realitza en aquest Ajuntament la Sra. C.E.B., personal laboral fix de 
l’Ajuntament de Mataró, i l’activitat pública secundària de caràcter 
puntual, com a formadora en dos cursos que realitzarà a la Generalitat 
de Catalunya, en els termes i paràmetres legals referits en la part 
expositiva del present acord. 

 
TERCER.-    Informar a les persones interessades que:  
 

- Els reconeixements de compatibilitats del present acord quedaran 
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 les interessades hauran 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. 

 
QUART.-  Notificar el present acord a les persones interessades. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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22 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER R.L.H. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent 

 

“Supòsit de fet 
 
1. La senyora R.L.H. amb contracte laboral fix i jornada completa, amb la 

categoria de professora titular B de secundària, adscrita a la Direcció 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró, ha presentat (amb núm. de 
registre 0812130008-1-2018-017468-1) sol·licitud de declaració de 
compatibilitat de segona activitat en què demana compatibilitzar les funcions 
que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat pública secundària com 
a professora associada a la Universitat de Barcelona (UB), en el Campus 
Mundet, a temps parcial. 
La relació laboral és mitjançant un contracte fix discuntinu, a temps parcial, 
realitzant 6 hores a la setmana, en horari de tardes, de dilluns a divendres i 
una retribució mensual de 450 Euros.  

 
2. La UB és la principal universitat pública de Catalunya i és el principal centre 

de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant pel 
nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest 
terreny. 

 
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, a la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals.  

 
2.  L'art. 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.  
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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.  

 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.” 

 Per tant, i atès que, segons manifesta la interessada, la relació contractual 
amb la UB és mitjançant contracte fix discontinu, cal advertir-la que aquesta 
compatibilitat tindrà efectes durant el curs escolar 2018-2019, motiu pel qual si 
la relació perdura en el temps caldrà que ho comuniqui de nou transcorregut 
aquest curs escolar.  

 
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/da. 

 
6.  L’article 7 de la Llei estatal d’incompatibilitats determina com a requisit 

necessari per autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el que la 
quantitat  total percebuda per ambdós llocs o activitats no superi la 
remuneració prevista en els Pressupostos Generals de l’Estat pel càrrec de 
Director general, ni superi la corresponent al principal, estimada en règim de 
dedicació ordinària, incrementada en un 30 per 100, pels funcionaris del grup 
A2 o personal de nivell equivalent (grup al qual pertany la interessada). 

  
Analitzada la sol·licitud de la senyora R.L.H., la remuneració global no 
superaria els límits establerts a l’article 7. 
 

7.  L’incompliment del 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. I que 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. 

 
8. L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen que 

correspon al Ple  de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre 
situacions de compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a instància de part 
interessada, bé corresponguin a peticions concretes o afectin col·lectius 
determinats. 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 
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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 R.L.H. entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament, amb contracte 
laboral fix i categoria de professora titular B de secundària, i la segona 
activitat pública com a professora associada, a temps parcial, a la 
Universitat 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’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). 

 

 

 

23 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: 
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“Supòsit de fet 
 

I. El Sr. A.T.R., funcionari de carrera de la Diputació de Barcelona, adscrit en 
comissió de serveis al lloc de Cap de Secció d’Habitatge del Servei 
d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge de l’Ajuntament de Mataró, ha presentat 
sol·licitud (registre núm. 0812130008-1-2018-017363-1) de compatibilitat de 
segona activitat en què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en 
aquesta Corporació amb una activitat privada secundària per compte pròpia, 
com a consultor, per l’empresa Ecorys Nederland BV, contractada al seu 
temps pel Secretariat permanent de les Urban innovative Actions, per 
delegació de la comissió europea. El Sr. A.T.R. dedicarà 15 jornades, més 2 
reunions, a realitzar entre els mesos de maig i juny, sense un horari específic, 
però, a les tardes i caps de setmana. 

 
II. L’empresa Ecorys va ser fundada l’any 2000 per un consorci d'agències 

europees de consultoria dedicada a la investigació i consultoria de polítiques a 
Europa. 
 

III. Degut al fet que l’Ajuntament de Mataró presentarà la seva candidatura en la 
convocatòria de propostes de la UAA, on participarà el Sr. A.T.R., l’empresa 
ha acordat una sèrie de mesures per evitar el risc d’un conflicte d’interessos. 

 
IV. Cal indicar que per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 

Mataró, en sessió celebrada en data 29 de gener de 2018, li fou reconeguda 
una altra compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 
Ajuntament, amb una segona activitat pública com a professor associat del 
Departament de sociologia, a temps parcial, a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, des de l’1 de febrer al 30 de juliol de 2018, amb una jornada 
laboral setmanal de deu hores i 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. 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:  
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- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques 
a un sol lloc de treball;  
- El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no 
desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment 
estricte dels deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin 
comprometre la independència, la imparcialitat o l’objectivitat en les 
tasques que tenen encomanades per raó del servei.  
 

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

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

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

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

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

 
6. L’article 12 de la Llei 53/1984 prohibeix al personal comprès en l’àmbit 

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

 
7. L’article 15 de la Llei 53/1984 també estableix que el personal a que es 

refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició 
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

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

reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional 
hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control 
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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. 

 
12. 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%.  

El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les 
condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró 
estableix que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja 
setmanals (37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant 
l’any 2018 la jornada ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i 
quaranta minuts setmanal (36,40 hores/setmana). 
La jornada ordinària municipal setmanal (36,40) incrementada en un 50% és 
de 55 hores/setmana. 
Si tenim en compte que el senyor A.T.R. ja exerceix una segona activitat en la 
que hi dedica 10 hores setmanals i que l’exercici de la segona activitat que 
demana ara tindrà una durada de 15 jornades i 2 reunions, cal informar-lo que 
la suma d’ambdues activitats no podrà superar les 18 hores i 20 minuts 
setmanals, per tal de respectar els requisits de conciliació d’horaris entre 
l’activitat pública i la privada. 
 

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

14. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat 
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la 
incompatibilitat en que s’hagi incorregut. 

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

  
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 el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i 
Bon Govern PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.-  Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor A.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 privada secundària, per compte pròpia com a consultor, en 
les condicions descrites, sempre i quan l’interessat compleixi amb 
els paràmetres legals que en detall s’han referit. 

 
 
Segon.-    Informar a la persona interessada que:  
 

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

 
- El reconeixement de compatibilitat del present acord quedarà 

automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació 
de les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la 
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. (5). 

 

 

 

FORA DE CONVOCATÒRIA 
 

 



 
 

Data de publicació: 17/01/2019 

 60 

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 del Servei de Compres i 

contractacions: “Adjudicar la contractació de l’adquisició i implantació d’una 

plataforma integral d’Administració electrònica per a l’Ajuntament de Mataró i el sector 

públic dependent, a favor de Guadaltel, SA., per un import total de 523.213,06€, IVA 

no inclòs.” , que per tràmit d’urgència, convindria tractar en aquesta sessió. 

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

 

 

ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE L’ADQUISICIÓ I IMPLANTACIÓ D’UNA 

PLATAFORMA INTEGRAL D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL SECTOR PÚBLIC DEPENDENT, A FAVOR DE 

GUADALTEL, SA., PER UN IMPORT TOTAL DE 523.213,06€, 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 29 de gener de 2018, es va iniciar el 
procediment per la contractació 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 import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins 
a 608.815,42 euros, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada inicial del contracte. 
 
Durant el termini de presentació d’ofertes només es va presentar una única 
proposició, per part Guadaltel, SA. 
 
En data 20 d’abril de 2018 a les 18:34 hores, va concloure la fase d’obertura per 
mitjans electrònics, a través de la plataforma de contractació VORTAL 
(www.vortal.biz), del sobre 2 (criteris que depenen d’un judici de valor), de la 
contractació esmentada.  
 
Remesa l’única proposta presentada per l’empresa Guadaltel, SA. als serveis tècnics 
per la seva valoració, per informe de data 7 de maig de 2018 –que s’adjunta- el cap 
del Servei d’Informació i Telecomunicacions i el director de Recursos Humans i 
Organització conclouen que la proposta compleix suficientment els requisits exigits en 
els plecs de condicions. 
 
En data 28 de maig de 2018 a les 19:19 hores, va concloure la fase d’obertura del 
sobre 3 (criteris avaluables de forma automàtica), d’aquesta contractació.  
 

http://www.vortal.biz/
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Remesa la proposta presentada per Guadaltel, SA., als serveis tècnics per la seva 
valoració, per informe de data 29 de maig de 2018 –que s’adjunta- el cap del Servei 
d’Informació i Telecomunicacions i el director de Recursos Humans i Organització 
conclouen que el compliment del licitador Guadaltel, SL. és l’adequat per poder 
satisfer les necessitat de l’Ajuntament. No obstant, aquesta adjudicació es sotmet a 
les condicions que s’exposen detalladament en l’esmentat informe, per tal de garantir 
l’adequat compliment dels terminis establerts. 
 
En data 4 de juny de 2018, la Mesa de contractació ha aprovat adjudicar a favor de 
Guadaltel, SA. la contractació de l’adquisició i implantació d’una plataforma integral 
d’Administració electrònica per a l’Ajuntament de Mataró i el sector públic dependent. 
 
Existeix crèdit adequat i suficient  per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 340100/92032Z/64100 dels pressuposts aprovat per a 
l’exercici 2018. Així mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per als 
exercicis 2019 a 2022. 
 
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 de l’adquisició i implantació d’una plataforma 
integral d’Administració electrònica per a l’Ajuntament de Mataró i el sector públic 
dependent, a favor de Guadaltel, SA., per un import total de 523.213,06€, IVA no 
inclòs.  
 
El contracte s’haurà de dur a terme en les condicions ofertades per l’adjudicatari en la 
seva proposta. 
 
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) Document on expressi formalment el compromís de dedicació de recursos 

humans presencialment a l’Ajuntament de Mataró, d’acord amb els requeriments 
mínims exigits i que inclogui: 

 
1) Nom i cognom del recurs. 
2) Perfil del recurs d’acord amb els perfils exigits pel plec de prescripcions 

tècniques. 
3) Hores previstes de cada recurs a ser dedicades en cada mes del projecte, 

des del seu inici i fins al 31 de desembre de 2019, i a cada fase del 
projecte diferenciant entre hores dedicades a les oficines de Guadaltel 
SA. i amb presència a les dependències de l’Ajuntament de Mataró. 
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b) Documentació acreditativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 
l’Ajuntament de Mataró l’import de 26.160,65 €, equivalent al 5% de l’import 
d’adjudicació. 

 
c) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, 

degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o 
nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre 
Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant. 

 
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’art. 60 del Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar amb aquesta 
Administració local l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de 
pagament en període executiu. 

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

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
g) Documentació acreditativa de la titulació i experiència de l’equip de treball que 

s’adscriurà al contracte, d’acord amb l’apartat 3.6 del plec de prescripcions 
tècniques. L’acreditació es farà mitjançant certificats expedits per l’òrgan públic o 
subjecte privat al que s’hagi prestat el servei, que acreditin aquesta experiència 
de 3 anys i el títol universitari corresponent.  

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

29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de 
las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i del compliment 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. Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de 
la Generalitat (RELI) o bé en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l’Estat (ROLECE), no han d’aportar els documents i les dades que hi 
figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar  una declaració responsable en que es 
manifesti que les circumstàncies reflectides en el certificat no han experimentat 
variació.  
 
QUART. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització 
no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la remissió de la 
notificació de l’adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari 
s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de 
l’endemà de la recepció del requeriment. 
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CINQUÈ. Requerir l’adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del 
següent al de la notificació del present acord, aboni 413,84 €, en concepte de l’import 
de l’anunci de licitació al BOE. 
 
SISÈ. Disposar a favor de Guadaltel, SA. l’import de 633.087,80€, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 340100/92032Z/64100, d’acord amb els següents imports i 
anualitats: 
 
- Exercici 2018:  Document comptable AD núm. 53506 per import de 425.898€. 
- Exercicis 2019 a 2022: Relació d’obligacions AD_FUT núm. 2833 per import de 

207.189,80€. 
 
SETÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els documents comptables 
inversos següents: A/ núm. 53431 per import de 450.000,00€ i llistes de documents 
A_FUT C- núm. 2828 per import de -286.666,66€. 
 
 
VUITÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 
a la partida abans esmentada dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que 
s’aprovin per als exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022, a fi de poder atendre les 
obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 
 
NOVÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 
 
 
 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tres de la tarda, el senyor President 

aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta. 

 


