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ACTA NÚM. 16/2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 4 DE SETEMBRE DE 2017.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el 4 de setembre de de dos mil disset, essent dos quarts de
tres de la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de
celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
En David Bote Paz
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Moreno Romero
Na Núria Calpe i Marquet
En Juan Manuel Vinzo Gil
Na Isabel Martínez Cid
En Juan Carlos Jerez Antequera

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
3na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
5na Tinent d’Alcalde
6è Tinent d’Alcalde

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

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió ordinària de 17 de juliol de 2017 i
de la sessió extraodinaria de 24 de juliol de 2017.

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica3 Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017.
4 Adquisició directa, a títol onerós, d’un habitatge titularitat del BBVA
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-Servei de Compres i Contractacions5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació de l’actualització de la infraestructura TIC de directori actiu de
l’Ajuntament, mitjançant procediment obert simplificat.
6 Proposta adjudicació subministrament de material de ferreteria.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
7 Donar compte de la sentència dictada pel jutjat Social núm.2 de Mataró, per la qual
s’estima la demanda interposada per A.G.P.
SECRETARIA GENERAL
8 Donar-se per assabentada de la Sentencia número 164/17 de 5 de juliol de 2017,
del Jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona, dictada en el
Procediment Abreujat número 388/16 , interposat per la Sra. M.G.R.

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL
-Igualtat i Ciutadania9 Finalització del procediment de reintegrament de subvencions.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats10 Donar per assebentat de la sentència del TSJC recurs 108/14 estimatòria parcial
contra la modificació de l’ordenança municipal sobre les activitats on es realitzin
activitats de naturalesa sexual.

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics11 Ampliació del conveni amb el Consorci de Tractament de Residus Urbans del
Maresme per al tractament de residus voluminosos, per un import de 63.603,51
euros.

2

Data d’actualització: 05/02/2018

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació12 Donar compliment al contingut de la sentència de data 6 de juny de 2017,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona, en relació al recurs
contenciós administratiu 387/2016 D contra la resolució formulada per Decret
núm. 5810/2016 de 21 de juliol.
13 Donar compliment al contingut de la sentència de 22 de juny de 2017, dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs
contenciós administratiu 350/2016 D contra la resolució formulada per Decret
núm. 4825/2016 de 22 de juny.
14 Donar compliment al contingut de la sentència de 30 de maig de 2017, dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona, en relació al recurs
contenciós administratiu 377/2016 C contra la resolució formulada per Decret
núm. 4220/2015, d’1 de juny.

PRECS I PREGUNTES

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

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

15 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent
del lloc de treball principal presentada per A.T.G.
16 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent
del lloc de treball principal presentada per M.A.S.M.

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 les Actes que tingueren lloc en sessió ordinària el 17 de
juliol i Extraodinària el 24 de juliol de 2017.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
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2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica3 DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN DE L’INFORME D’EXECUCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

CORRESPONENT

AL

SEGON

TRIMESTRE

DE

L’EXERCICI 2017.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:

“Relació de fets
Les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2017 estableixen en l’article 54 que
de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció presentarà
trimestralment l’estat d’execució del pressupost acompanyat de la informació
complementària que permeti valorar el nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà
compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals,
Ocupació i Promoció Econòmica.

És per això que proposo:
Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
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4

ADQUISICIÓ

DIRECTA,

A

TÍTOL

ONERÓS,

D’UN

HABITATGE

TITULARITAT DEL BBVA
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix
la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la
Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis
de demanda forta i acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits
pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjanant
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.
Aquesta norma preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui
exercir en benefici del municipi on es troba situat l’habitatge. En aquest sentit, el
President de l’Agència Catalana de l’Habitatge ha notificat al consistori mitjançant
ofici de data 01/03/2017 (amb data d’entrada al registre municipal de documents el
0812130008-1-2017-008422-2), l’existència de diversos immobles a Mataró que han
de ser venuts per part dels seus respectius titulars i que reuneixen els requisits per
ser objecte del dret de tanteig referit en benefici de l’Ajuntament de Mataró.

Es

requereix al consistori per tal que es pronunciï sobre hi ha interès o no de poder
incorporar algun dels habitatges relacionats al patrimoni municipal.
D’altra banda, l’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar
solució a les demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la
crisi. I davant de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a
seguir és precisament la d’adquirir nous habitatges per incorporar-los al parc
d’habitatges propi amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat
s’ha dotat al pressupost municipal d’una partida específica. Així doncs, l’instrument
jurídic del dret de tanteig, que ha nascut amb l’aprovació del Decret Llei 1/2015, de 24
de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges
provinents de processos d‘execució hipotecària, facilitarà la consecució d’aquestes
polítiques municipals.
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Dels habitatges relacionats a l’ofici de l’Agència Catalana de l’Habitatge, i un cop
analitzats pels tècnics municipals, n’hi ha un que s’estima idoni per ser adquirit de
forma directa i a títol onerós per part de l’Ajuntament de Mataró atès el seu preu,
ubicació i característiques.
Es tracta de l’habitatge que respon a les següents dades:

1) Dades registrals: Finca 1394, inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de
Mataró, al foli 224, del volum 3609, llibre 324 de Mataró.
2) Referència cadastral: 4399806DF5949N0022UY
Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les
característiques de l’habitatge, informe de valoració del preu de l’immoble (que es
situa per sota del mercat de mercat), informe jurídic, informe de qualificació
urbanística i dades registrals i cadastrals identificatives de l’immoble.
Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;
articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de
maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals; la disposició
addicional 2a del Real decret Legislatiu3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de
juny de 2015, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau,
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de
tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de l’habitatge
situat a Mataró, que respon a les dades consignades al punt segon.
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SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens,
arrendataris i ocupants, per un import de TRENTA-UN MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS (31.559,06 €), l’habitatge situat a
Mataró, titularitat de l’entitat BANCO BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA, S.A., que
respon a les següents dades registrals i cadastrals:

1) Dades registrals: Finca 1394, inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de
Mataró, al foli 224, del volum 3609, llibre 324 de Mataró.

2) Referència cadastral: 4399806DF5949N0022UY
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm.
12017000057598 per un import de 31.559,06 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 400200/15222K/63200 amb la denominació “Fons d’inversió i
rehabilitació d’habitatges” del projecte 1522216001 (Pla d’habitatge) del pressupost
municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.
QUART.- De conformitat amb el què disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de
1944, sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que hagi de
formalitzar l’escriptura pública d’adquisició.

CINQUÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la
finca a favor de l’Ajuntament de Mataró.
SISÈ.- Incloure a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que es
derivin de l’adopció dels presents acords.
SETÈ,. Facultar indistintament al regidor delegat de Serveis Centrals i a l’Il·lm. Sr.
Alcalde de Mataró per a què, qualsevol, d’ells a títol individual, formalitzi els
documents públic i/o privats que signin necessaris per la perfeccionament d’aquests
acords.
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VUITÈ.- Notificar aquests acords a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a la Secció d’Habitatge”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Servei de Compres i Contractacions-

5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE
LA INFRAESTRUCTURA TIC DE DIRECTORI ACTIU DE L’AJUNTAMENT,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 22/06/2017, el cap del Serveis de Sistemes d’Informació i
Telecomunicacions proposa la tramitació de la contractació de l’actualització de la
infraestructura TIC en directori actiu de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 53.719,01 euros, IVA no
inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga i les modificacions contemplades al plec administratiu, el valor
estimat del contracte és de 80.578,52 euros.
Consta a l’expedient:

-

Informe del secretari general de data 14/07/2017, 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 14/07/2017 respecte a l’existència de

crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
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contractació a la partida 300600/92031Z/64102 del pressupost municipal aprovat per
a la present anualitat 2017.

Atès el que disposen els arts. 9, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació de l’actualització de la infraestructura TIC
en directori actiu de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 53.719,01 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga i les modificacions contemplades al plec administratiu, el valor
estimat del contracte és de 80.578,52 euros.

SEGON: Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del subministrament expressat en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert simplificat.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

QUART. Autoritzar la despesa de fins a 65.000,00 euros, a càrrec de la partida
300600/92031Z/64102 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
(document comptable A núm. 65048)”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7)
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6

PROPOSTA ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE

FERRETERIA.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2017 es va iniciar el
procediment per la contractació de la contractació del subministrament de material de
ferreteria, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
68.842,98 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
2. Durant el termini de presentació d’ofertes es va presentar un únic licitador:
Ferreteria Candau, SL.

3. En sessió pública de la Mesa de Contractació, de data 24/07/2017, va tenir lloc
l’obertura del sobre 2, corresponent a l’oferta econòmica.
4. Mitjançant informe de data 01/08/2017, la Cap de Secció d’Oficis i Serveis del
Servei d’Espais Públics, proposa l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa
Ferreteria Candau, SL., un cop comprovat que es compleixen els requisits dels plecs
que regeixen la contractació i que no supera els imports màxims de licitació.

5. Existeix crèdit adequat i suficient a les partides corresponents del pressupost
aprovat per a l’exercici 2017 i es preveu la seva existència en els que s’aprovin pels
exercicis 2018 i 2019, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la
present contractació durant les esmentades anualitats.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants i la Disposició
Addicional Trenta-quatrena 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:
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Primer. Adjudicar la contractació del subministrament de material de ferreteria a
favor de l’empresa Ferreteria Candau, SL., pels preus unitaris que es
detallen en la seva oferta.
Segon. D’acord amb la Disposició Addicional Trenta-quatrena del Reial decret
legislatiu 3/2011, aprovar un pressupost màxim de 68.842,98 euros, IVA no
inclòs.
Tercer. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti,
en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de
la notificació de l’adjudicació:
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 3.442,15
euros, corresponent al 5% del preu de licitació.

b) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el
Registre Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de
l'entitat i els estatuts per que es regeixi, i aquella en què consti el darrer
objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les
prestacions objecte del contracte.
c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de
l’escriptura d’apoderament o nomenament del legal representant
degudament validada per l’assessora jurídica del Servei de Compres i
Contractacions.(Aquest tràmit comporta el pagament d’una taxa de 19
€).
d) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per
contractar, amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de
l’esmentada matrícula.
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e) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb
una Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la
Llei de contractes de les administracions públiques. Es considerarà
causa de prohibició de contractar amb aquesta Administració local
l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en
període executiu.

f)

Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

g) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari
està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre
oficial en què hagi d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de
negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims
acabats, sigui almenys de 50.000,00 euros.

h) Una relació dels principals serveis realitzats en els darrers cinc anys,
que inclogui import, data i destinatari, públic o privat.

i)

Certificats acreditatius d’haver executat en el últim cinc anys un mínim
de dos contractes d’objecte anàleg al del present contracte i import
mínim anual de 30.000 euros. Aquests certificats hauran d’estar expedits
per l’òrgan públic o subjecte de dret privat al qual s’hagi prestat el
subministrament.

j)

Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
General de drets de las persones amb discapacitat i la seva inclusió
social, i de la LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.
(Només 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.
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Quart.

Un cop hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat anterior,
l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la
formalització del corresponent contracte administratiu.

Cinquè. Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import
de 98,12 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.

Sisè.

Disposar a favor de Ferreteria Candau, SL., l’import total de 83.300,00
euros, a càrrec de les corresponents partides del pressupost municipal
aprovat per l’exercici 2017 i dels que s’aprovin pels exercicis 2018 i 2019,
amb el següent detall:

Servei d’Espais Públics i Equipaments Municipals
Partides:
ORG. FUNC. ECON. EQUIPAMENTS
710202 920710 21200 Conservació i manteniment edificis
710202 431240 21200 Conservació i mant Mercats, Oficina de
fires i Espai firal
710202 330110 21200 Conservació i mant. Edificis Culturals
710201 323200 21200 Conservació i mant. edificis escolars
710201 324100 21200 Conservació i mant. INS Miquel Biada
710201 323120 21200 Conservació i mant. Escoles Bressol
710201 342130 21200 Conservació i mant Edificis Esportius
710201 FUNC. ECON. VIA PÚBLICA
710101 153010 21000 Manteniment via pública
710101 172410 21000 Manteniment instal.lacions platges
JARDINERIA
710102 171130 21000 Manteniment jardineria
- Exercici 2017: 5.487,50€ (Document comptable AD núm. 87433).
- Exercicis 2018 i 2019: 38.412,50€ (Document comptable AD_FUT
núm. 87448).
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Direcció de Cultura

Partides:
610000/330110/22199 - 610000/338110/22199 – 610000/333110/22199
610000/333210/22199 - 610000/338120/22199 - 610000/338190/22199
- Exercici 2017: 150,00€ (Llistes de documents D núm. 3072).
- Exercicis 2018 i 2019: 11.950,00€ (Llistes de documents AD_FUT
núm. 3070).

Direcció d’Ensenyament
Partides:
Orgànic

Funcional

Econòmic

Projecte

630000
630101
630101
630102
630102
630102
630103
630103
630104
630104
630104

320000
323100
323120
323300
324200
326100
323200
323200
324100
324100
324110

21300
22199
21300
21300
22199
22199
22199
21300
22199
21300
22199

3200016-001
3231015-007
3231215-007
3233015-002
3242015-002
3261015-003
3232015-001
3232015-001
3241015-003
3241015-005
3241115-003

- Exercici 2017: 3.337,50€ (Llistes de documents D núm. 3078).
- Exercici 2018: 13.350,00€ (Llistes de documents D_FUT núm. 3080).
- Exercici 2019: 10.012,50€ (Llistes de documents AD_FUT núm. 3082).
Direcció d’Esports
Partida: 620000/342220/21500
- Exercici 2017: 100,00€ (Document comptable AD núm. 87821).
- Exercici 2018: 300,00€ (Document comptable D_DUT núm. 87819).
- Exercici 2019: 200,00€ (Document comptable D_FUT núm. 87820).
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Setè.

Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar les operacions inverses
següents:
Servei d’Espais Públics i Equipaments Municipals:
Document comptable A/ núm. 87422 per import de 12.804,17€.
Document comptable A_FUT/ núm. 87431 per import de 31.095,83€.

Direcció de Cultura
Llistes de documents A C- núm. 3071 per import de -2.785,00€.
Llistes de documents A_FUT C- núm. 3073 per import de -8.565,00€.
Direcció d’Ensenyament
Llistes de documents A_FUT núm. 3081 per import de -5.562,50€.
Llistes de documents A C- núm. 3079 per import de -4.450,00€.
Direcció d’Esports
Document comptable A/ núm. 87818 per import de 100,00€.

Vuitè.

Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7)

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL NÚM.2
DE MATARÓ, PER LA QUAL S’ESTIMA LA DEMANDA INTERPOSADA PER
A.G.P.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
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“La Sra. A.G.P., treballadora de l’extingit organisme autònom Institut Municipal
d’Educació (organisme integrat a l’Ajuntament de Mataró l’any 2013), en règim
laboral, amb la categoria professional d’educadora de primer cicle d’educació
infantil, es jubilà parcialment, amb el 75% de la jornada, des de l’1 d’abril de 2014
fins el 26 de novembre de 2017. En data 7 de novembre de 2016, la Sra. A.G.P.
manifestà, mitjançant escrit presentat davant aquest Ajuntament, la seva voluntat
d’acollir-se a la jubilació especial als 64 anys, amb el 100% de la base reguladora,
amb efectes del 27 de novembre de 2016. Per Decret 9388/2016, de 27 de
desembre, del Regidor Delegat de Serveis Centrals de l’Ajuntament de Mataró,
s’acordà finalitzar, per jubilació, el 26 de novembre de 2016 el contracte de treball
de la Sra. A.G.P., condicionant l’efectiva finalització d’aquest a l’aprovació de la
seva jubilació, en les condicions esmentades, per part de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social.

En data 14 de desembre de 2016 la Sra. A.G.P. va presentar un escrit de
sol·licitud de dret a percebre la gratificació per jubilació anticipada als 64 anys, en
aplicació del segon conveni col·lectiu del personal laboral de l’Institut Municipal
d’Educació de Mataró, per import de dues mensualitats de sou base més triennis,
és a dir, 1.119,74.-€. Mitjançant Decret 756/2017, de 30 de gener, es va
desestimar dita petició en base a què la gratificació per jubilació anticipada que
preveu l’annex 5 del conveni es configuraria com una mesura d’acció social
destinada a compensar al treballador que es jubila de forma anticipada i en
conseqüència veu aplicats coeficients reductors sobre la seva base reguladora i la
Sra. A.G.P. no va accedir a aquesta jubilació anticipada, sinó a una jubilació als
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64 anys sense aplicació de coeficients reductors de la base reguladora, que es
percep al 100%.
En data 02 de febrer de 2017 la Sra. A.G.P. va interposar demanda contra
l’Ajuntament de Mataró de reconeixement de dret i reclamació de quantia, que es
va tramitar davant el Jutjat Social 2 de Mataró, procediment ordinari 84/2017-R,
assenyalant-se la data de judici el dia 21 de juny de 2017.

Vist que en data 12 de juliol de 2017, el Jutjat Social núm. 2 de Mataró ha dictat
Sentència núm. 234/2017, per la qual resol estimar la demanda interposada per la
Sra. A.G.P. contra aquest Ajuntament, reconeixent el dret de la treballadora
demandant a rebre gratificació per jubilació anticipada i condemnant a
l’Ajuntament demandat a satisfer-li en aquest concepte la quantia de 1.119,74.-€
bruts, més interessos legals.

La Sentència conclou, en definitiva, per reconèixer el dret de la demandant a
rebre gratificació per jubilació anticipada el següent argument (Raonament Jurídic
Tercer):
“(...)El cert és que l’annex 5 del conveni diu que el personal subrogat del
Patronat Municipal d’Escoles Bressol que es relaciona a continuació, i que
inclou a la demandant, ha optat per mantenir el mecanisme de jubilació
anticipada establert en el conveni col·lectiu de treball del Patronat
Municipal d’Escoles Bressol vigent en el moment de la subrogació.
Sobre aquest mecanisme de jubilació anticipada, es diu a l’article 26.2 del
conveni col·lectiu de treball del Patronat Municipal d’Escoles Bressol de
1.998 que en aquells casos en què el personal del Patronat porti com a
mínim una antiguitat reconeguda de 15 anys, si sol·licita la jubilació
anticipada se li concedirà, en el moment en què es faci efectiva, una
gratificació d’acord amb l’escala que a continuació es detalla, que
s’actualitza en el referit annex 5.
Es parla, doncs, de jubilació anticipada, i, en conformitat amb el que
defensa la part demandant, sense major especificació, ni condicions, ni
supòsits.
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Partint d’això, s’ha de tenir en compte que el RD 14/1981, de 20 d’agost,
referit a la jubilació especial als 64 anys d’edat a la que accedeix en el seu
moment la demandant, diu “(...). Per tant, es parla de jubilació anticipada
en relació amb aquesta jubilació especial. Més endavant, en el seu article
únic, diu que (...). Això últim també s’inclou al Rd de desenvolupament, el
Rd 2705/1981, de 19 d’octubre. Per tant, es torna a parlar d’anticipació de
la jubilació.
Finalment, el RD 1194/1985, de 17 de juliol, que deroga normatives
anteriors, també diu que (...). Novament es parla d’una jubilació anticipada.
Atenent a aquestes dades, es considera procedent incloure a la
demandant, jubilada de forma anticipada, en l’aplicació de l’annex 5 del
conveni de l’IME aplicable a la seva relació laboral, amb dret doncs a
gratificació per jubilació, fixat en la quantia de 1.119,74 euros”.
D’acord amb les competències delegades per resolució d’Alcaldia de data 15 de
juny de 2015, el regidor delegat de Serveis Centrals, previ dictamen de la
Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer.-

Donar-se per assabentada de la Sentència número 234/2017, de
12 de juliol de 2017, dictada en el procediment ordinari 84/2017,
seguit davant el Jutjat Social núm. 2 de Mataró, per la qual resol
estimar la demanda interposada per la Sra. A.G.P. contra aquest
Ajuntament, reconeixent el dret de la demandant a rebre gratificació
per jubilació anticipada, condemnant a l’Ajuntament de Mataró a
satisfer-li en aquest concepte la quantia de 1.119,74.-€ bruts, més
interessos legals.

Segon.-

Executar en els seus propis termes la Sentència més amunt
detallada.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7)
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SECRETARIA GENERAL

8

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTENCIA NÚMERO 164/17 DE 5

DE JULIOL DE 2017, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 10
DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 388/16
, INTERPOSAT PER LA SRA. M.G.R.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“En data 11 de juliol de 2017, el Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 164/17, de 5 de juliol, dictada en el
Procediment Abreujat número 388/16, interposat per la senyora M.G.R., contra el
decret numero 6148/2016 de 23 d’agost, de l’Alcalde, que resol desestimar la
reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via
pública (Avinguda Gatassa).
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 5.321,98 euros i amb imposició de costes.
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda imposada i
condemna a la part actora en costes per un import limitat de 200 euros del
procediment, entre altres, amb el següent argument:
“---Cabe indicar que a criterio del Juez, la existencia de un leve
desnivel en el pavimento es algo cotidiano e inevitable y no supera los
parámetros de seguridad exigibles por la conciencia social, puesto
que nadie puede garantizar la existencia de un pavimento en
perfectas condiciones de la planeidad. Además, teniendo en cuenta
que el hecho sucedió a plena luz del día y en un lugar con espacio
suficiente para esquivar el obstáculo, este era previsible y evitable.
La circunstancia de que posteriormente el defecto fuera reparado, no
implica por sí mismo la existencia de responsabilidad por parte del
Ayuntamiento puesto que no elimina los criterios objetivos indicados,
significa simplemente un afán de mejora”.
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La sentència no és susceptible de recurs ordinari.
En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 3 de juliol
de 2015, el regidor delegat de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió
Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentencia número 164/17, de 5 de juliol,
dictada en el Procediment Abreujat número 388/16, interposat per la senyora M.G.R.,
contra el decret numero 6148/2016 de 23 d’agost, de l’Alcalde, que resol desestimar
la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via
pública (Avinguda Gatassa).
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 10
de Barcelona”.

Es donen per assabentats

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL
-Igualtat i Ciutadania-

9

FINALITZACIÓ

DEL

PROCEDIMENT

DE

REINTEGRAMENT

DE

SUBVENCIONS.
La senyora Isabel Martínez Cid, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i
Política Social d’Habitatge, presenta la proposta següent:
“1. Per acord de la Junta de Govern Local de 10 d’abril de 2017, es va iniciar el
procediment de reintegrament contra la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró
(en endavant, FAVM), en virtut de l’article 37.1.c) de la Llei 38/2003 general de
subvencions, per la justificació insuficient de les subvencions atorgades per
l’Ajuntament de Mataró a aquesta entitat, per al projecte 454 – TAMASSINT per a la
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promoció de l’agricultura sostenible i desenvolupament rural a la plana d’Izoughar
(Marroc).
2. Dins del termini concedit per formular al·legacions i presentar la documentació
escaient en la defensa dels seus interessos, la FAVM va sol·licitar un ajornament de
dos mesos per poder presentar al·legacions i documentació, ja que declaren tenir
molta informació i necessiten més temps per buscar en els arxius.
3. Per Decret 4314/2017, de 12 de maig, de la regidora delegada de Benestar Social,
Convivència i Política Social d'Habitatge, ratificat per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el 6 de juny de 2017, es va resoldre ampliar el termini atorgat a la
FAVM per poder formular al·legacions i presentar la documentació que considerés
escaient, fins el dia 26 de juny de 2017.
4. Consta a l’expedient el certificat expedit pel Servei d’Atenció Ciutadana que
acredita que no s’ha formulat cap al·legació contra l’acord d’inici del procediment de
reintegrament.
5. Per informe del tècnic de l’Àrea de Projectes del Fons Català, de data 16 de març
de 2017, de revisió de la justificació econòmica i sobre l’estat de justificació del
projecte 454 – TAMASSINT,

segons els quals resta pendent de justificar

correctament per part de la FAVM l’import global de 65.791,62€, dels quals
34.653,82€ corresponen a les aportacions realitzades per part de l’Ajuntament de
Mataró, d’acord amb el detall següent:
Aportacions Ajuntament de Mataró pendents justificar correctament

Subtotals

Totals

Aportació

10% gestió

FAVM

Pendent

Exercici

Municipal

Fons Cat.

Projecte

Justificat

justificar

1998

5.162,56€

469,32€

4.693,24€

4.693,24€

0,00

1999

18.030,36€

1.639,12€

16.391,24€

16.391,24€

0,00

2000

18.063,74€

1.642,16€

16.421,58€

16.421,58€

0,00

2001

42.070,85€

3.824,62€

38.246,23€

38.246,23€

0,00

2002

60.201,91€

5.472,90€

54.729,01€

54.729,01€

0,00

2003

60.101,33€

5.463,76€

54.637,57€

16.459,75€

38.177,82€

2010

34.623,60€

3.147,60€

31.476,00€

0,00

31.476,00€

1998-2010

238.254,35€

21.659,48€

216.594,87€
Reintegrat per
FAVM en data
Reintegrat per
FAVM en data

146.941,05€

69.653,82€

16/06/2014

20.000,00€

11/11/2014

15.000,00€

216.594,87€

146.941,05€

34.653,82€

1998-2010

238.254,35€

21.659,48€
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6. Consta a l’expedient l’informe de la Direcció de Serveis Econòmics d’acord amb el
qual els interessos de demora ascendeixen a l’import de 10.795,94€, calculats
aquests a data 4 de setembre de 2017 i d’acord amb les dades següents:
Import 2003 pendent justificar

3.177,82€

Pagats al Fons

25/09/2003

Pagats a la FAVM

01/10/2010

Resolució reintegrament

04/09/2017

import interessos demora

1014,13€

Import 2010 pendent justificar

31.476,00€

Pagats al Fons

05/10/2010

Pagats a la FAVM

01/12/2010

Resolució reintegrament

04/09/2017

import interessos demora

9.781,81€

Fonaments de dret
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

-

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions

-

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de
recaptació

-

Bases generals reguladores per a la concessió de subvencions per part de
l’Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms

-

Conveni subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i el Fons Català de data 5 de març
de 2012.

És obligació de les persones beneficiàries justificar, davant l’òrgan atorgant o l’entitat
col·laboradora, en el seu cas, el compliment dels requisits i condicions, així com la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o
gaudiment de la subvenció d’acord amb el que estableix l’apartat b) de l’article 17.1
de la Llei general de subvencions. Igualment, és obligació de les persones
beneficiàries, procedir al reintegrament dels fons rebuts per l’incompliment de
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l’obligació de justificació o la justificació insuficient d’acord amb l’aparta i) del mateix
article.
Transcorregut el termini per a la formulació d’al·legacions i presentació de
documentació es resoldrà el procediment de reintegrament amb identificació de
l’obligat al reintegrament, les obligacions incomplertes, la causa de reintegrament i
l’import de la subvenció a reintegrar juntament amb la liquidació dels interessos de
demora, de conformitat amb l’article 94.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

La resolució es notificarà a la persona interessada amb el requeriment de realitzar el
reintegrament corresponent, en el termini i la forma que estableix el Reglament
general de recaptació aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
Les quantitats a reintegrar tenen la naturalesa d’ingressos de dret públic, pel seu
cobrament s’aplica allò previst a la Llei General Pressupostària, i, en el cas dels ens
locals, pel que estableix el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals.
Aquestes quantitats s’incrementaran amb l’interès de demora que estableix l’article
38.2 de la Llei general de subvencions, des del moment de pagament de la
subvenció, fins la data en què s’acordi la procedència del reintegrament de
conformitat amb l’article 37.1 del mateix text legal.
Per tot l’exposat a la JUNTA DE GOVERN LOCAL PROPOSO, si s’escau, l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Revocar parcialment per import de 34.653,82€, les subvencions atorgades
per l’Ajuntament de Mataró a la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró, per al
projecte 454 – TAMASSINT per a la promoció de l’agricultura sostenible i
desenvolupament rural a la plana d’Izoughar (Marroc), en virtut de l’article 37.1.c) de
la Llei 38/2003 general de subvencions, per la justificació insuficient de les
subvencions atorgades els anys 2003 i 2010, d’acord amb la relació de fets que
consta a la part expositiva.
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Segon.- Declarar procedent el reintegrament de l’import total de 45.449,76€,
(34.653,82€ corresponent a les subvencions sense justificar, més 10.795,94€ en
concepte d’interessos de demora), a reintegrar per la Federació d’Associacions
Veïnals de Mataró, en virtut de l’article 37.1.c) de la Llei 38/2003 general de
subvencions.
Tercer.- Requerir a la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró el reintegrament
de

l’import de 45.449,76€ ( 34.653,82€ corresponent a les subvencions sense

justificar, més 10.795,94€ en concepte d’interessos de demora), en els terminis
següents:

- Si rebeu la notificació entre els dies 1 i 15 de mes, des de la data de recepció de la
notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat
hàbil següent.
- Si rebeu la notificació entre els dies 16 i l’últim de mes, des de la data de recepció
de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent.
El pagament d’aquest reintegrament s’ha de fer efectiu mitjançant transferència
bancària al número de compte de Bankia de titularitat de l’Ajuntament de Mataró
següent:

BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES14 2038 6697 7361 0015 3658
Haureu d’incloure en la transferència bancària la descripció “Reintegrament de la
subvenció projecte 454 – TAMASSINT). Exp. 56/2017”.

Transcorregut aquest termini sense haver-se produït aquest reintegrament, es
procedirà a la recaptació per via executiva d’acord amb el que estableix el Reglament
general de recaptació.
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Quart.- Notificar la present resolució a la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró
i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Cinquè.- Comunicar la present resolució al Servei d’Ingressos”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

10 DONAR PER ASSEBENTAT DE LA SENTÈNCIA DEL TSJC RECURS 108/14
ESTIMATÒRIA PARCIAL CONTRA LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL SOBRE LES ACTIVITATS ON ES REALITZIN ACTIVITATS DE
NATURALESA SEXUAL.
La Senyora Núria Calpe i Marquet, la regidora delegada d’urbanisme, medi ambient,
sostenibilitat i habitatge presenta la proposta següent:
“En data 6 de maig de 2015, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala
contenciosa administrativa, secció tercera, ha decidit el següent:
“Estimar en part el recurs contenciós administratiu interposat en nom i representació
de Dª D. contra la modificació de l’Ordenança municipal sobre les activitats on es
realitzin activitats de naturalesa sexual, aprovada definitivament el dia 12 de gener de
2012 (BOPB 7-2-12), ANUL·LANT i deixant sense efecte jurídic el seu article 8.2 (en
quant limita la superfície de l’activitat principal a 500 m2) i el 9.4 (en quant limita la
superfície dels reservats annexes al 10% de la superfície de l’activitat principal), així
com la seva disposició transitòria. Sense imposició de costes).”

25

Data d’actualització: 05/02/2018

Contra l’esmentada sentència es va interposar recurs de cassació davant del Tribunal
Suprem, que va fallar en sentència núm. 909/2017, de data de 24/05/2017,
desestimar el recurs interposat per l’Ajuntament de Mataró, i va imposar costes per
tots els conceptes que no podran excedir de 4000 euros.

La sentència és desfavorable als interessos municipals, ja que amb la sentència del
Tribunal Suprem confirma la sentència del TSJC, que estima en part el recurs
contenciós administratiu interposat contra l’ordenança municipal reguladora dels
establiments on es realitzen activitats de naturalesa sexual en dos apartats del seu
articulat.
El TSJC manifesta que l’Ordenança estableix condicions per aquest tipus
d’establiments a partir de la Llei 11/2009, article 26 apartat 2n, però aquestes
restriccions no han de suposar prohibir l’exercici d’activitats a la que es dediquen
aquests locals. Aquestes restriccions no es corresponen a cap previsió de la llei ni
persegueixen cap de les finalitats enumerades en els seus apartats.

El TS en sentència núm. 909/2017 de 24/05/2017, desestima el recurs de cassació
interposat per l’Ajuntament de Mataró contra la sentència de 06/05/2015 en recurs
contenciós administratiu 108/2014. El Tribunal considera que l’Ordenança municipal
es va dictar amb la cobertura expressa de la Llei catalana 11/2009, i la limitació de
superfície no pot tenir per cobertura l’article 26.3 a) que donar cobertura a condicions
o restriccions que tenen per finalitat evitar la “concentració d’establiments oberts al
públic i d’activitats recreatives”, o bé “garantir la seva coexistència amb altres
activitats humanes o socials”. El Tribunal en definitiva diu que no pot ser objecte de
cassació el plantejament del tema per mandat de l’article 86.4 LJCA.
La present sentència del TSJC és ferma i no susceptible d’impugnació.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, proposo els següents
ACORDS:
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Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència número 108/2014, de
06/05/2015, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya interposat per
S.Z.M. contra la modificació de l’Ordenança municipal sobre les activitats on es
realitzin activitats de naturalesa sexual, aprovada definitivament el dia 12 de gener de
2012 (BOPB 7-2-12), ANUL·LANT i deixant sense efecte jurídic el seu article 8.2 (en
quant limita la superfície de l’activitat principal a 500 m2) i el 9.4 (en quant limita la
superfície dels reservats annexes al 10% de la superfície de l’activitat principal), així
com la seva disposició transitòria, sentència confirmada pel Tribunal Suprem amb
sentència núm. 909/2017, de data de 24/05/2017, i va imposar costes per tots els
conceptes que no podran excedir de 4000 euros.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al TSJC.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics-

11 AMPLIACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSORCI DE TRACTAMENT DE
RESIDUS URBANS DEL MARESME PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS
VOLUMINOSOS, PER UN IMPORT DE 63.603,51 EUROS.

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:
“El passat 14 de desembre de 2016 s’aprovaren, per la Junta General del Consorci
per al Tractament de Residus del Maresme reunida en sessió plenària, la tarifa
corresponent al tractament dels residus per a l’any 2017, que és vigent amb efectes
del dia 01/01/2017.
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En data 21 de juliol de 2017, el Responsable de la Unitat de Residus i Neteja Viària,
ha emès informe on queda palesa la necessitat d’ampliar l’aplicació pressupostària de
tractament de voluminosos.
Aquesta ampliació és necessària ja que l’import assignat al pressupost per al
tractament dels residus era una estimació de les tones aportades diàriament per
l’Ajuntament al Consorci fins el 31 de maig, considerant que en aquesta data
s’iniciava el nou contracte de gestió de deixalleries i conseqüentment el contracte de
Tractament de residus de la deixalleria.
Per acord de la Junta de Govern local de data 19 de juny de 2017 s’acorda requerir a
l’empresa l’Arca del Maresme, la continuïtat del contracte del servei de gestió de les
deixalleries, fins al proper 30 de novembre, data en la qual es preveu haver adjudicat
la licitació en tràmit.
És per aquest fet que s’han d’efectuar documents comptables nous pel contracte de
tractament de voluminosos, amb els nous terminis d’inici previstos.
Les bases d’execució del Pressupost 2017 de l’Ajuntament de Mataró especifiquen
l’òrgan competent per aprovar els documents comptables esmentats serà la Junta de
Govern Local.

En conseqüència , la regidora delegada de Via Pública, Equipaments Municipals i
Espais Públics proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l’adopció dels
següents

ACORDS:
Primer. - Aprovar el document comptable que es relaciona a continuació, en càrrec al
Pressupost Municipal per l’any 2017 :

ADC 12017000080453

63.603,51

710100 162330 22799 Tract. Voluminosos
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Segon.- Comunicar el present acord al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme, al Servei d’Intervencio i al Servei de Gestió Econòmica.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació-

12 DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE DATA 6 DE
JUNY DE 2017, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 9 DE
BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
387/2016 D CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET NÚM.
5810/2016 DE 21 DE JULIOL.
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:
“En data 21 de juliol de 2016, per Decret núm. 5810/2016 de 21 de juliol, la regidora
Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, resolgué la desestimació de
les al·legacions interposades per la Sra. S.M.R., en relació a l’expedient administratiu
sancionador núm. G021403392, 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 387/2016 D pel
Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona.

En data 6 de juny de 2017, practicades les actuacions processals procedents i
celebrada vista oral el 25/05/2017, es dictà sentència núm. 131/2017 que resol:
“Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª S.M.R., anulando,
por no ser ajustada a Derecho, la resolución de la Regidora de Via Pública,
Equipaments i Espais Públics del Ajuntament de Mataró, de fecha 21 de juliol de
2016, objeto de este procedimiento, y reconocer el derecho de la recurrente al
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reintegro de lo que hubiere pagado tanto por sanción como por la tasa del servicio de
grúa, más los intereses legales desde el 26 de octubre de 2016.”

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada.
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 15 de juny de 2015, a la Junta de Govern, PROPOSO:

PRIMER.-

Donar compliment al contingut de la sentència de data 6 de juny de
2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona, en
relació al recurs contenciós administratiu 387/2016 D contra la
resolució formulada per Decret núm. 5810/2016 de 21 de juliol.

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:

13

Unanimitat. (7).

DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE 22 DE

JUNY DE 2017, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 4 DE
BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
350/2016 D CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET NÚM.
4825/2016 DE 22 DE JUNY.
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:
“En data 22 de juny, per Decret núm. 4825/2016, la regidora Delegada de Via
Pública, Equipaments i Espais Públics, resolgué la desestimació de les al·legacions
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interposades per la Sra. J.R.A., en relació a l’expedient administratiu sancionador
núm. SA02004795, 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 350/2016 D pel
Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona.

En data 22 de juny de 2017, practicades les actuacions processals procedents i
celebrada vista oral el 19/06/2017, es dictà sentència núm. 118/17 que resol: “Que
debo estimar y estimo el presente recurso contencioso administrativo, anulando y
dejando sin efecto la resolución sancionadora impugnada y ordenando al
Ayuntamiento de Mataró que proceda a la devolución de la cantidad de 200,-€ más
los intereses legales desde el dia 22 de agosto de 2016, cuyo tipo se incrementará en
dos puntos a partir de la sentencia y que proceda asimismo a comunicar la anulación
de la sanción al organismo copetente del Estado a los efectos de que no se aplique la
detracción dep untos prevista en la sancion anulada. Sin costas.”

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada.
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 15 de juny de 2015, a la Junta de Govern, PROPOSO:

PRIMER.-

Donar compliment al contingut de la sentència de 22 de juny de 2017,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació
al recurs contenciós administratiu 350/2016 D contra la resolució
formulada per Decret núm. 4825/2016 de 22 de juny.

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. (7).

31

Data d’actualització: 05/02/2018

14

DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE 30 DE MAIG

DE 2017, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE
BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
377/2016 C CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET NÚM.
4220/2015, D’1 DE JUNY.
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:
“En data 1de juny de 2015, per Decret núm. 4220/2015, la regidora Delegada
d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública, resolgué la desestimació de les
al·legacions interposades pel Sr. C.G.R., en relació a l’expedient administratiu
sancionador núm. RC00925362, 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 377/2016 C pel
Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona.

En data 30 de maig de 2017, practicades les actuacions processals procedents i
celebrada vista oral el 24/05/2017, es dictà sentència núm. 169/17 que resol: “Estimar
el recurso deducido por C.G.R. anulando y dejando sin efecto la sanción impuesta sin
costas. Contra esta sentencia no cabe recurso alguno”

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada.
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 15 de juny de 2015, a la Junta de Govern, PROPOSO:

PRIMER.-

Donar compliment al contingut de la sentència de 30 de maig de 2017,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona, en relació

32

Data d’actualització: 05/02/2018

al recurs contenciós administratiu 377/2016 C contra la resolució
formulada per Decret núm. 4220/2015, d’1 de juny.

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. (7).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.
Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del
Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de
substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

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

15 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE

SEGONA ACTIVITAT

PRIVADA AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL
PRINCIPAL PRESENTADA PER A.T.G.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Supòsit de fet

1.

Per Decret 6818/2017, de 18 de juliol, es va nomenar interí per vacant al

senyor A.T.G., amb la categoria de TAE Jurista i adscrit a un lloc de treball d’assessor
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jurídic especialitzat del Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació, de l’Ajuntament
de Mataró.

2.

El Sr. A.T.G. ha presentat, en data 11 de juliol de 2017, escrit de sol·licitud de

compatibilitat de segona activitat en el què demana compatibilitzar les funcions que
exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada secundària, per compte
pròpia d’advocat, en el despatx Villavicencio, Guardia, Cusí i Marfà, ubicat a
Barcelona, amb una dedicació màxima de 12 hores per setmana repartides entre de
dues o tres tardes i una retribució aproximada entre 9.000 i 12.000 euros anuals.
De la informació facilitada per l’interessat, es desprèn que les tasques d’aquesta
consisteixen en l’assessorament jurídic en matèria de dret administratiu, urbanístic i
immobiliari fora de l’àmbit territorial del municipi 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
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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.
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
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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 2017 la jornada
ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanal
(36,40 hores/setmana)
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La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de 55
hores/setmana.
Si tenim en compte que el Sr. A.T.G. demana l’exercici d’una segona activitat la
durada de la qual és d’un màxim de 12 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’interessat 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’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, 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.

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

11. L'art. 333. a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen que
correspon al Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de
compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a instància de part interessada, bé
corresponguin a peticions concretes o afectin col·lectius determinats. Per acord del
Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 7 d’abril de 2016, s’ha delegat a la
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Junta de Govern la competència sobre declaracions de compatibilitat per l’exercici
d’activitat pública o privada del personal de la Corporació.
Vist l’informe jurídic corresponent.

Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA A LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.-

Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor A.T.G. entre
l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament com a assessor
jurídic especialitzat a temps complert i l’activitat privada secundària,
per compte pròpia, en el despatx Villavicencio, Guardia, Cusí i Marfà,
situat a Barcelona, com a advocat, en els termes i paràmetres referits
en la part expositiva del present acord.

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’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. (7).
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16

RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA

AMB

EXERCICI

CONCURRENT

DEL

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL

PRESENTADA PER M.A.S.M.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Supòsit de fet

1. Per Decret 6445/2017, de 10 de juliol, es va nomenar interina per vacant la
senyora M.A.S.M., com a auxiliar administrativa, subgrup C2, amb efectes del 15
de juny de 2017 , i adscrita al lloc de treball d’administrativa, sota la dependència
jeràrquica de la cap del Servei de Benestar Social.
2. La Sra. M.A.S.M. ha presentat, en data 15 de juny de 2017, per registre d’entrada
núm. 0812130008-1-2017-026394-1, sol·licitud de compatibilitat de segona
activitat en la què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta
Corporació amb una activitat privada secundària que, segons es desprèn de la
còpia del contracte de treball adjuntada, és per compte aliena, al Centre Mèdic i
Clínica Dental Pere Grau, amb la categoria professional d’auxiliar dental i
secretària. La relació laboral és mitjançant un contracte indefinit, a temps parcial,
realitzant 10 hores i 30 minuts setmanals, repartides en tres tardes per setmana, i
una retribució de 350 euros mensuals

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 i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals.
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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.

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 i quedaran automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic.
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.
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.
4.

L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i en igual sentit l’article 13 de
la Llei 21/1987, de la Generalitat de Catalunya, 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.

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

40

Data d’actualització: 05/02/2018

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 últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.

7.

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 laboral 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 2017 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.
La Sra. M.A.S.M té una jornada complerta en aquesta corporació. Per tant, cal
informar-la que aquesta segona activitat no podrà superar les 18,20 hores
setmanals, per tal de respectar els requisits de conciliació d’horaris entre
l’activitat pública i la privada.

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:
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-

el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, llicència,
permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti serveis el
personal;

-

quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la
unitat o servei a què estigui adscrit el personal;

-

quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari
o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local;

-

quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja
sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de
particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos
darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic.

9.

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.

10. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la
incompatibilitat en que s’hagi incorregut.
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.
11. L'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen que
correspon al Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions
de compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a instància de part interessada, bé
corresponguin a peticions concretes o afectin col·lectius determinats. Per acord
del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 7 d’abril de 2016, s’ha delegat
a la Junta de Govern la competència sobre declaracions de compatibilitat per
l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la Corporació.
Vist l’informe jurídic corresponent.
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Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA A LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.-

Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora M.A.S.M. entre
l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament com a auxiliar
administrativa a temps complert i l’activitat privada secundària, per
compte aliena, en el Centre Mèdic i Clínica Dental Pere Grau, situat al
Masnou, com a auxiliar dental i secretària, en els termes i paràmetres
referits en la part expositiva del present acord.

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’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. (7).
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FORA DE CONVOCATÒRIA
Conclòs l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Alcalde indica que, amb
posterioritat a la convocatòria, s’han presentat tres propostes del servei de Compres i
Contractacions, que per tràmit d’urgència, convindria tractar en aquesta sessió.

La urgència és apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 7
assistents a la Junta.

-Servei de Compres i Contractacions

ADJUDICAR LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D’ACTUACIONS DE

MANTENIMENT I MILLORA DE LA CALÇADA DE LA VIA PÚBLICA DE MATARÓ,
A FAVOR DE LA UTE A CONSTITUIR PER CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA. I
VIALITAT I SERVEIS, SLU.,

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 19/06/2017 es va iniciar l'expedient
de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres del projecte
executiu d’actuacions de manteniment i millora de la calçada de la via pública de
Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
309.917,36 euros, IVA no inclòs.
2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, únicament va presentar oferta
Construccions Deumal, SA. i Vialitat i Serveis, SLU. amb el compromís de constituirne una UTE.
3. Mitjançant informe de data 04/08/2017, l’enginyer de camins, canals i ports, cap de
la Secció d’Infraestructures d’Espais Públics, va procedir a la valoració de l’oferta
tècnica, amb el resultat següent:
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Licitador

Pla de
treball

UTE Construccions Deumal, SA. i Vialitat i 15,00 punts
Serveis, SLU.

Pla de
mobilitat
15,00 punts

Valoració
tècnica
total
30,00 punts

S’adjunta l’informe esmentat.

4. En sessió pública de la Mesa de contractació de data 31/08/2017 es va donar
compte de l’informe de valoració del sobre 2 i es va procedir a l’obertura del sobre 3,
corresponent a les proposicions avaluables de forma automàtica. En la mateixa
sessió de la Mesa es proposa adjudicar el contracte a favor de UTE Construccions
Deumal, SA. i Vialitat i Serveis, SLU., sense que es consideri anormal o
desproporcionada i en ajustar-se als requeriments dels plecs que regeixen la
contractació, amb el vot a favor de tots els assistents a la Mesa.

5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la corresponent partida 710100/15321Z/60900 del pressupost
municipal aprovat per a la present anualitat 2017.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de 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 les obres del projecte executiu d’actuacions de manteniment i
millora de la calçada de la via pública de Mataró, a favor de la UTE a constituir per
Construccions Deumal, SA. i Vialitat i Serveis, SLU., per un import de 285.123,97€,
IVA no inclòs.
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que les empreses Construccions
Deumal, SA. i Vialitat i Serveis, SLU., aportin en el termini màxim de deu dies a
comptar des del següent al de la recepció de la notificació dels presenta acord, la
següent documentació:
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a) Documentació acreditativa de la constitució de la Unió Temporal d’Empreses.
b) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró
l’import de 14.756,20 euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al
5% de l’import d’adjudicació.

c) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre
Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de l'entitat i els
estatuts per que es regeixi, i aquella en què consti el darrer objecte social vigent,
en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte.
d) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.(Aquest tràmit
comporta el pagament d’una taxa de 19 €).
e) 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.

f)

Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de prohibició
de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de
naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu.

g) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
h) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi
d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any de més
volum de negoci dels tres últims acabats, sigui almenys de 550.000,00 euros.
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i)

Una relació dels principals treballs realitzats durant els deu últims anys incloent
import, data i destinatari, públic o privat.

j)

Certificats de correcte execució en els últims 10 anys d’un mínim de 3 contractes
de treballs similars als que són objecte del present contracte per un import mínim
de 185.000 euros, IVA no inclòs, cadascun d’ells. Aquests certificats hauran
d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el
servei.

k) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de
las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la
Igualtat Efectiva de Dones i Homes. (Només si els és exigible pel nombre de
personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta
normativa).
Advertint-lo que en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta i es procedirà a declarar deserta la licitació.
TERCER. Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.

QUART. Disposar a favor de la UTE a constituir per les empreses Construccions
Deumal, SA. i Vialitat i Serveis, SLU., l’import de 345.000,00€, a càrrec de la partida
710100/15321Z/60900 del pressupost municipal de la present anualitat.

CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
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 ADJUDICAR

LA

CONTRACTACIÓ

DEL

SERVEI

DE

GESTIÓ

I

DINAMITZACIÓ DEL CENTRE CÍVIC ESPAI GATASSA DE MATARÓ, A FAVOR
DE L’EMPRESA SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS, SCC.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2017, es va iniciar el
procediment per la contractació del servei de gestió i dinamització del Centre Cívic
Espai Gatassa de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 182.987,07 €, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del
contracte.
Durant el termini de presentació d’ofertes només es va presentar una proposició per
part de Serveis a les Persones Encís, SCCL.
Per informe de data 2 d’agost de 2017 de la cap de secció de la Xarxa d’Equipaments
Cívics del Servei de Projectes Transversals i Participació, valora positivament el
projecte i exposa que compleix tots els requisits establerts al plec. S’adjunta l’informe
esmentat.
En sessió de la Mesa de Contractació de data 31 d’agost de 2017 es va procedir a
l’obertura del sobre 3 i, examinat el seu contingut, en la mateixa sessió de la Mesa es
proposa adjudicar el contracte a favor de l’empresa Serveis a les Persones Encís,
SCCL. ja que compleix tots els requisits, sense que es consideri anormal o
desproporcionada i en ajustar-se als requeriments dels plecs que regeixen la
contractació, amb el vot a favor de tots els assistents a la Mesa.

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 600102/924320/22799 del pressupost municipal aprovat per
a l’exercici 2017. Així mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per
als exercicis 2018 i 2019.
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D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:

PRIMER. Adjudicar la contractació del servei de gestió i dinamització del Centre Cívic
Espai Gatassa de Mataró, a favor de l’empresa Serveis a les Persones Encís, SCCL.,
pels preus unitaris i la resta de condicions ofertes 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) Documentació acreditativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró l’import de 8.910,23 €, equivalent al 5% de l’import
d’adjudicació.
b) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors,
degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o
nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre
Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant.
c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions. (Aquest tràmit
comporta el pagament d’una taxa de 19 €).
d) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar,
amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula.
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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) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi
d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any de més
volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser almenys de 305.000 euros.

h) Relació dels principals serveis anàlegs realitzats durant els cinc últims anys
incloent import, data i destinatari, públic o privat.

i)

Certificats que acreditin haver realitzat correctament la gestió i dinamització de
centres cívics durant un mínim de 3 anys, en centres amb un nombre mínim de
10 tallers trimestrals fixes. Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan
públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei.

j)

Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de
las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i 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. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de
31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
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Generalitat, les empreses inscrites en aquest Registre 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. Un cop hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat anterior,
l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la
formalització del corresponent contracte administratiu.
CINQUÈ. Requerir a l’ empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 97,72
euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
SISÈ. Disposar a favor de l’empresa Serveis a les Persones Encís, SCCL. l’import de
178.204,56 euros, més 37.422,96 € en concepte d’IVA, en total 215.627,52 €.
SETÈ. 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 2018 i 2019, a fi de poder atendre les obligacions que
meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

VUITÈ.

Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del

contractant.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:



Unanimitat. (7).

ADJUDICAR A L’EMPRESA MARESMOVIL, SL, EL CONTRACTE DEL

SUBMINISTRAMENT DE TRES FURGONS ELÈCTRICS PER AL PERSONAL DE
LA SECCIÓ D’OFICIS I SERVEIS I DE LA SECCIÓ DE JARDINERIA

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
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“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 19/06/2017 es va iniciar l'expedient
de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres del projecte
executiu d’actuacions de manteniment i millora de la calçada de la via pública de
Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
309.917,36 euros, IVA no inclòs.
2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, únicament va presentar oferta
Construccions Deumal, SA. i Vialitat i Serveis, SLU. amb el compromís de constituirne una UTE.
3. Mitjançant informe de data 04/08/2017, l’enginyer de camins, canals i ports, cap de
la Secció d’Infraestructures d’Espais Públics, va procedir a la valoració de l’oferta
tècnica, amb el resultat següent:
Licitador

Pla de
treball

Pla de
mobilitat

UTE Construccions Deumal, SA. i Vialitat i
Serveis, SLU.

15,00 punts

15,00 punts

Valoració
tècnica
total
30,00 punts

S’adjunta l’informe esmentat.

4. En sessió pública de la Mesa de contractació de data 31/08/2017 es va donar
compte de l’informe de valoració del sobre 2 i es va procedir a l’obertura del sobre 3,
corresponent a les proposicions avaluables de forma automàtica. En la mateixa
sessió de la Mesa es proposa adjudicar el contracte a favor de UTE Construccions
Deumal, SA. i Vialitat i Serveis, SLU., sense que es consideri anormal o
desproporcionada i en ajustar-se als requeriments dels plecs que regeixen la
contractació, amb el vot a favor de tots els assistents a la Mesa.

5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la corresponent partida 710100/15321Z/60900 del pressupost
municipal aprovat per a la present anualitat 2017.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de 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
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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 les obres del projecte executiu d’actuacions de manteniment i
millora de la calçada de la via pública de Mataró, a favor de la UTE a constituir per
Construccions Deumal, SA. i Vialitat i Serveis, SLU., per un import de 285.123,97€,
IVA no inclòs.
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que les empreses Construccions
Deumal, SA. i Vialitat i Serveis, SLU., aportin en el termini màxim de deu dies a
comptar des del següent al de la recepció de la notificació dels presenta acord, la
següent documentació:

l)

Documentació acreditativa de la constitució de la Unió Temporal d’Empreses.

m) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró
l’import de 14.756,20 euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al
5% de l’import d’adjudicació.

n) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre
Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de l'entitat i els
estatuts per que es regeixi, i aquella en què consti el darrer objecte social vigent,
en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte.
o) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.(Aquest tràmit
comporta el pagament d’una taxa de 19 €).
p) 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.
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q) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de prohibició
de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de
naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu.
r) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
s) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi
d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any de més
volum de negoci dels tres últims acabats, sigui almenys de 550.000,00 euros.

t)

Una relació dels principals treballs realitzats durant els deu últims anys incloent
import, data i destinatari, públic o privat.

u) Certificats de correcte execució en els últims 10 anys d’un mínim de 3 contractes
de treballs similars als que són objecte del present contracte per un import mínim
de 185.000 euros, IVA no inclòs, cadascun d’ells. Aquests certificats hauran
d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el
servei.

v) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de
las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la
Igualtat Efectiva de Dones i Homes. (Només si els és exigible pel nombre de
personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta
normativa).
Advertint-lo que en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta i es procedirà a declarar deserta la licitació.
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TERCER. Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.

QUART. Disposar a favor de la UTE a constituir per les empreses Construccions
Deumal, SA. i Vialitat i Serveis, SLU., l’import de 345.000,00€, a càrrec de la partida
710100/15321Z/60900 del pressupost municipal de la present anualitat.

CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

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.
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