Data publicació: 17 de gener de 2017

ACTA NÚM. 23/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 14 DE NOVEMBRE DE 2016.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el 14 de novembre de dos mil setze, 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
Na Núria Calpe i Marquet
En Juan Manuel Vinzo Gil
Na Isabel Martínez Cid
En Juan Carlos Jerez Antequera

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

S’incorpora a la sessió en el punt núm. 6 de l’ordre del dia

Na Núria Moreno Romero

2na. Tinent d’Alcalde

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

Excusen la seva assistència

En Joaquim Fernández i Oller

1r.

Tinent d’Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 28 d’octubre de
2016

1

2

DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
3.

Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària corresponent
al tercer trimestre de l’exercici 2016.

-Servei de Compres i Contractacions4

Aprovar l’adjudicació del servei de control de qualitat del contracte de recollida de
residus, neteja viària i neteja de platges i de gestió de deixalleries. Exp. 121/2016

SECRETARIA GENERAL
5

Donar-se per assabentada de la interlocutòria núm. 142/16 de data 8 de juliol, dictada
pel Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, recaiguda en el procediment
ordinari núm. 217/15, interposat per Unipost, SA."
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-Servei d’Equipaments Municipals6

Aprovació del Projecte modificat de cobriment de la pista poliesportiva del Casal de
Joves (Pl. Espanya).

- Servei d’Espais Públics7

Aprovar inicialment el “projecte d’execució urgent de renovació o sanejament de
suports de l’enllumenat públic de Mataró”.

PRECS I PREGUNTES

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

2

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic8

Aprovar la imposició de sancions a J.M.A.P. per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.

9

Aprovar la imposició de sancions a D.V.D. per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.
-Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

10

Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del
lloc de treball principal presentada per SCG

11

Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del
lloc de treball principal presentada per ESM

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

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 28 d’octubre de
2016.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

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

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

3.

DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN DE L’INFORME D’EXECUCIÓ

PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI
2016.

El Senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
presenta la proposta següent:
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Les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2016 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 tercer trimestre de l’exercici 2016.
Es donen per assabentats
-Servei de Compres i Contractacions-

4

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL DE QUALITAT

DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I NETEJA DE
PLATGES I DE GESTIÓ DE DEIXALLERIES. EXP. 121/2016

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 27 de juny de 2016 es va iniciar el
procediment per la contractació del servei de control de qualitat del contracte de
recollida de residus, neteja viària i neteja de platges i de gestió de deixalleries per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 82.369,72 euros,
IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.

Durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar quatre licitadors:
Tecnoambiente SL, SMA Solucions Medioambientals, Geprecon-Técnicas de Control,
Prevención y Gestión Ambiental SL i SM Sistemas Medioambientales SL.
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Mitjançant informe de data 22 de setembre de 2016, el tècnic de residus i neteja
viària

va procedir a la valoració de les ofertes econòmiques, tot proposant

l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa

Geprecon-Técnicas de Control,

Prevención y Gestión Ambiental SL.
S’adjunta al present acord còpia de l’informe.

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida corresponent del pressupost de l’exercici 2016. Així mateix,
es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per als exercicis 2017 i 2018.

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 el servei de control de qualitat de la recollida de residus, neteja
viària i neteja de platges i de gestió de deixalleries a favor de l’empresa
Geprecon-Técnicas de Control, Prevención y Gestión Ambiental SL per
import de 56.977 €, iva no inclòs.

Segon.

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

a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 2.848,85
euros, corresponent al 5% del preu d’adjudicació.

b) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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c) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries
posteriors, degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura
d’apoderament o nomenament del seu legal representant, igualment
inscrita en el Registre Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal
representant.

d)

Documentació acreditativa de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf
que faculta per contractar, amb declaració conforme no ha estat donat
de baixa de l’esmentada matrícula.

e) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb
l’Administració pública que estableix l’article 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 de la seva solvència econòmica i financera
mitjançant documentació acreditativa d’un volum anual de negocis, que
referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser
almenys de 61.800 euros.

g)

h)

Documentació

acreditativa

de

disposar

d’una

assegurança

responsabilitat

civil amb una cobertura mínima de 100.000 euros.

de

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

i)

que Un mínim de tres certificats de correcte execució de treballs
anàlegs als són objecte del present contracte i import superior a 21.000
euros anuals. Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan
públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei.

j)

Acreditació del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29
de novembre, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei General de
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drets de les 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.

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

Quart.

Requerir a l’ empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import
de 95,40 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP

Cinquè. Disposar a favor de l’empresa Geprecon-Técnicas de Control, Prevención y
Gestión Ambiental SL
corresponent partida

l’import

de

68.942,17 euros, a càrrec de la

del pressupost municipal aprovat per a la present

anualitat 2016 i dels que s’aprovin pels exercicis 2017 i 2018, desglossats
de la manera següent:

Exercici 2016:
•

5.745,18 euros ( D núm. 106113).

Exercici 2017 i 2018:
•
Sisè.

63.196,99 euros ( DPOS núm. 106114).

Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de
Mataró que s’aprovin per l’exercici 2017 i 2018, a fi de poder atendre les
obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades
anualitats.
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Setè.

Vuitè.

Autoritzar les operacions comptables inverses següents:
-

10.866,05 euros ( A/ núm. 106115).

-

19.859,14 euros ( APOS/ núm. 106116).

Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (5).

SECRETARIA GENERAL

5

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA INTERLOCUTÒRIA NÚM. 142/16

DE

DATA

8

DE

JULIOL,

DICTADA

PEL

JUTJAT

CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT
ORDINARI NÚM. 217/15, INTERPOSAT PER UNIPOST, SA."

El Senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
presenta la proposta següent:

En data 12 de juliol de 2016 el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de
Barcelona ha notificat la interlocutòria de número 142 de 8 de juliol de 2016, dictada
en el Recurs Ordinari número 217/15, interposat per Unipost, SA. contra l’acord de
la Junta de Govern Local de data 20/04/2015, pel que es desestimava el recurs de
reposició interposat contra l’acord previ de la Junta de 16/02/2015 pel que
s’acordava l’adjudicació a favor de la Societat Estatal de Correos y Telégrafos, SA.
del servei d’enviament certificat i notificació administrativa de l’Ajuntament de
Mataró, Aigües de Mataró, SA., PUMSA i la Fundació Tecnocampus MataróMaresme.

La demanda interposada tenia com a pretensió la nul·litat de l’adjudicació a la
Societat Estatal de Correos y Telégrafos, SA. del servei d’enviament certificat i
notificació administrativa mitjançant procediment negociat sense publicitat, i discutia
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que l’únic operador postal designat per l’estat per a la prestació del servei postal
universal amb presumpció de veracitat i fefaència en la distribució, lliurament i
recepció o refusament o impossibilitat de lliurament d’òrgans administratius i
judicials és, ara per ara, Correos.

L’actora va desistir de la demanda interposada mitjançant escrit de data 14/06/2016.

La interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona acorda
acceptar el desistiment de l’actora i declara la finalització del procediment, ordena
l’arxiu de les actuacions i la devolució de l’expedient administratiu a l’oficina de
procedència amb expressa imposició de costes.

El Jutjat Contenciós Administratiu ha declarat la fermesa de la interlocutòria en la
data de 10/10/2016, acordant així mateix la devolució de l’expedient administratiu.

En conseqüència, el Conseller Delegat de Serveis Centrals, previ dictamen de la
Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria número 142/16 de data 8 de
juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, recaiguda
en el procediment ordinari núm. 217/15, interposat per Unipost, SA. contra l’acord de
la Junta de Govern Local de data 20/04/2015, pel que es desestimava el recurs de
reposició interposat contra l’acord previ de la Junta de 16/02/2015 pel que s’acordava
l’adjudicació a favor de la Societat Estatal de Correos y Telégrafos, SA. del servei
d’enviament certificat i notificació administrativa de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de
Mataró, SA., PUMSA i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de
Barcelona.
Es donen per assabentats
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CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Equipaments Municipals6

APROVACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT DE COBRIMENT DE LA PISTA

POLIESPORTIVA DEL CASAL DE JOVES (PL. ESPANYA).

La Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

En data 4 d’abril de 2016 es van adjudicar les obres de cobriment de la pista
poliesportiva del Casal del Joves, de Plaça Espanya, 1 a l’empresa ARCADI PLA S.A.
per un import de 335.257,53 € IVA inclòs.

Una vegada iniciades les obres es va detectar el perill d’enfonsament del mur del
Palau Municipal d’Esports Josep Mora a conseqüència de:

-

manca de fonamentació del mur de tancament que limita la pista del Casal de
Joves i amb el seu pati exterior.

-

Inexistència d’element de contenció de terres en el trasdòs del mur de
tancament que limita la pista del Casal de Joves amb el Palau Josep Mora i
amb el seu pati exterior.

Les actuacions complementàries, no previstes en el projecte inicial, són l’execució de
fonamentació i nou mur de contenció per a consolidació estructural del mur de
tancament que limita la pista del Casal de Joves amb el Palau Josep Mora.

Aquests dos fets són els que han comportat un increment de pressupost del
11,9068% respecte al projecte inicial, i de 3 mesos respecte al termini d’execució
previst.
Per aquest motiu el nou preu d’adjudicació serà de 375.175,93 €, i un termini
d’execució de 9 mesos, des de l’inici de les obres, que suposa un increment del
contracte de 39.918,40 € i una ampliació de termini del termini de 3 mesos.
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El present projecte “Modificat del Projecte de cobriment de la pista poliesportiva del
Casal de Joves” reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del
Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de
contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

El projecte “Modificat del Projecte de cobriment de la pista poliesportiva del Casal de
Joves” puja la quantitat de 475.508,15 €, és a dir, no supera el 50% de l’mport fixat
en l’article 171 del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic per a
modificats de projectes d’obra.

El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.

La Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics que signa,
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents,

ACORDS:

Primer. Aprovar inicialment el “Modificat del Projecte de cobriment de la pista
poliesportiva del Casal de Joves”, amb un pressupost de 475.508,15 €, IVA inclòs.
Segon. Notificar l’anterior acord a l’empresa ARCADI PLA S.A., adjudicatària del
projecte executiu, perquè en un termini no superior a tres dies, examini el document
tècnic modificat, manifesti la seva conformitat amb la modificació del projecte i amb el
termini d’execució, i demani la seva adjudicació en les mateixes condicions tècniques
i jurídiques que les aprovades en el contracte administratiu d’obra que, aplicant la
baixa corresponent, resultarà amb un increment de 39.918,40 € IVA inclòs.
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Tercer.- Donar trasllat de la documentació que sigui necessària al Servei de Compres
i Contractacions per tal de procedir a la tramitació del procediment que correspongui
per a la seva adjudicació i ampliació del termini d’execució.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (6).
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Servei d’Espais Públics-

APROVAR INICIALMENT EL “PROJECTE D’EXECUCIÓ URGENT DE

RENOVACIÓ O SANEJAMENT DE SUPORTS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE
MATARÓ”.

La Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

En data 31 de maig de 2016 el cap de la Secció de Planificació i Inspecció, va emetre
informe on es reflectia l’estat de risc greu de caiguda de suports de l’enllumenat públic
per oxidació, basant-se en l’estudi de camp realitzat per els serveis tècnics del Servei
d’Espais Públics. En aquest informe es classificaven els suports deteriorats en 3
nivells:

- Nivel 2. Molt greu o urgent
- Nivell 1. Greu o urgent
- Nivell 0. Suport amb oxidació evident

Mitjançant acord del regidor delegat de Serveis Centrals de data 18 de juliol de 2016
s’aprova la redacció del projecte i direcció d’obra de substitució i/o reparació de fanals
deteriorats de l’enllumenat públic de nivell 1 i nivell 0 a favor de l’empresa Engivert 41,
SL per import de 11.721,68€, IVA inclòs.
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En data 24 d’octubre de 2016, el cap de la Secció de Planificació i Inspecció, informa
que durant el mes de setembre de 2016, l’empresa Engivert 41, SL va lliurar el
“Projecte d’execució urgent, de renovació o sanejament de suports de l’enllumenat
públic de Mataró, afectats per l’oxidació” amb un import d’execució per contracte de
220.780,07€ €, 267.143,88€ IVA inclòs.

En data 24 d’octubre de 2016, el cap de la Secció de Planificació i inspecció, informa
favorablement sobre l’aprovació del Projecte d’execució urgent, de renovació o
sanejament de suports de l’enllumenat públic de Mataró.

El present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del
Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de
contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.

El termini d’execució d’aquests treballs és de 6 mesos.

El pressupost de l’obra és de 220.780,07€, més 46.363,81 € que corresponen al 21%
d’IVA, donant un total de 267.143,88€ IVA inclòs.

La regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics proposa a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:

Primer. Declarar la urgència de l’execució de les obres de renovació o sanejament de
suports de l’enllumenat públic de Mataró per raons d’interès públic donat el perill que
suposa el seu estat actual.
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Segon. Aprovar inicialment el “Projecte d’execució urgent, de renovació o sanejament
de suports de l’enllumenat públic de Mataró” per un pressupost d’execució per
contracte de 267.143,88 €, IVA inclòs.
Tercer. Sotmetre el projecte a informació pública per tramitació d’urgència pel termini
de quinze dies en aplicació del que preveu l’article 33 de la Llei 39/2015 del
Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, inserint el
corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i
reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n
cap, esdevindrà aprovat definitivament.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

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

l’Espai Públic8
D’UNA

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.M.A.P. PER LA COMISSIÓ
INFRACCIÓ

GREU

EN

MATERIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.

La Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:
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Expedient: SJAVP-2016/00455-GP

ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 30 de maig de 2016, es va incoar expedient sancionador
a JMAP, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C16/05394,
aixecada en data 21 de febrer de 2016 a les 18:15 hores pels Agents de la Policia
Local número 2958 i 3198, referent a la Plaça del Turó de Mata de Mataró.

SEGON.- En data 19 de juliol de 2016 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a JMAP,
en data 29 de juliol de 2016, i es comunicà als interessats/des el termini corresponent
per a formular al·legacions.
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a
data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris
als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic
observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat
probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als
funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:

Del contingut de l’acta número C16/05394, aixecada en data 21 de febrer de 2016 a
les 18:15 hores pels Agents de la Policia Local número 2958 i 3198, referent a la
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Plaça del Turó de Mata de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una
infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:

Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça
considerada potencialment perillosa a la via pública, concretament un gos de raça Pit
bull.

El gos que portava el senyor A. estava a l’interior d’un parc infantil, manifestant als
agents denunciants que desconeixia la prohibició de portar animals a l’interior dels
parcs infantils.

El fet d’haver entrat en un parc infantil amb el gos és tindrà en compte a l’hora de
graduar la sanció.

Es complien les condicions següents:
1. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
2. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• JMAP
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
vigent i concretament consisteixen en:
1. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu,
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de
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gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.
2. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas
poden ésser conduïts per menors de setze anys.

SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
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En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord del
Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016.

En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.

D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Imposar una sanció de 500,00 euros a JMAP, per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

SEGON.- Imposar una sanció de 400,51 euros a JMAP, per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (6).

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A D.V.D. PER LA COMISSIÓ
D’UNA INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS.

9

La Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

Expedient: SJAVP-2016/00457-GP
ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
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PRIMER.- Per Providència de 30 de maig de 2016, es va incoar expedient
sancionador a D.V.D., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número
204383/2016, aixecada en data 14 de març de 2016 a les 19:35 hores pels Agents
del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP
de Mataró número 6223 i 6551, referent a l’Avinguda del Maresme de Mataró.

SEGON.- En data 29 de juny de 2016 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a D.V.D.,
en data 30 de juliol de 2016, i es comunicà als interessats/des el termini corresponent
per a formular al·legacions.

QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a
data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris
als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic
observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat
probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als
funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:
Del contingut de l’acta número 204383/2016, aixecada en data 14 de març de 2016 a
les 19:35 hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de
Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 6223 i 6551, referent a l’Avinguda
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del Maresme de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció
en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.

Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:

Els agents denunciants han observat a la persona denunciada en un espai públic,
concretament baixant d’un tren a l’estació de Mataró portant un gos de raça
considerada potencialment perillosa, concretament un gos de raça Pit bull.

Es complien les condicions següents:

3. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
4. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
5. Portar el gos sense morrió a la via pública.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• D.V.D.
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
vigent i concretament consisteixen en:
3. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
4. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu,
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.
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5. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord del
Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016.

En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
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D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a D.V.D., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a D.V.D., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

TERCER.- Imposar una sanció de 200,51 euros a D.V.D., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (6).

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

11
RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA
AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL
PRESENTADA PER SCG
El Senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
presenta la proposta següent:
Supòsit de fet

1.

La senyora S.C.G. ha presentat, en data 21 de juliol de 2016, sol·licitud de

reconeixement de segona activitat privada en virtut de contractació fixa discontínua
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amb l’entitat “Fundesplai”, Fundació Catalana de l’esplai, en la categoria de monitora,
amb una jornada a temps parcial de 15 hores setmanals, per tant inferior a la jornada
a temps complet prevista en el conveni col·lectiu d’aplicació (del lleure educatiu i
sociocultural de Catalunya).

2.

De les actuacions dutes a terme amb motiu de la tramitació de l’esmentada

sol·licitud, es constata que l’esmentada entitat “Fundesplai”, presta serveis en aquest
Ajuntament en virtud d’adjudicació de contractació administrativa de servei d’atenció
als infants de les Escoles Bressol Municipals efectuada en data 25 de juliol de 2014 i
fins el 31 de juliol de 2016, amb possibilitat de pròrroga per dos cursos escolars més,
sense que la durada total pugui superar en cap cas els quatre cursos escolars.

L’objecte de la contractació és la prestació de diversos serveis complementaris
d’atenció als infants de les Escoles Bressol Municipals, com a servei de reforç o fora
de l’horari o calendari estrictament escolars. Els serveis complementaris són: servei
de permanències (fora de l’horari lectiu), servei de menjador (fora de l’horari lectiu),
servei de vacances (fora del calendari escolar (Nadal, Setmana Santa i Estiu) i servei
de reforç (dins l’horari lectiu, a l’inici de curs, reforç a infants amb necessitats
educatives especials i de reforç a l’aula).
3.

La Fundació Catalana de l'Esplai és una entitat sense afany de lucre que té

per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector,
millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat
transformadora. Es constituí el 28 de març de 1996 i consta inscrita com a fundació
benèfica de tipus assistencial, cultural i docent, en el Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya amb el número 983.
4.

Per Resolució EMO/1528/2015, de 25 de juny, del Departament d’Empresa i

Ocupació de la Generalitat de Catalunya, es disposa la inscripció i la publicació del III
Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als
anys 2011 a 2016 (codi de conveni núm. 79002295012003).

D’acord amb la definició de funcions bàsiques que conté l’Annex 3 del citat conveni
(al que remet el seu l’article 20), respecte la categoria professional de monitor de
lleure, aquestes es corresponen amb les que realitza la persona que, preferentment
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en disposició del Diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i
juvenil o de l’equivalent certificat de professionalitat i/o experiència acreditada,
exerceix la seva activitat educativa en el desenvolupament de programes, dins del
marc pedagògic establert per l’activitat d’acord amb la legislació vigent , i
desenvolupa la seva funció educativa en la formació integral dels infants i joves, i té
cura de l’ordre, seguretat, alimentació i neteja personal i esbarjos dels infants.
Aquesta categoria és d’aplicació al personal comprès en les activitats dels serveis
d’acollida, transport escolar, reforç a l’aula, menjadors escolars, programes i projectes
en el medi natural, activitats extraescolars, esplais, tallers no socioculturals, colònies,
aules d’estudi i d’altres assimilables dins i fora del marc escolar.

5.

Per altra banda la senyora C. presta serveis en aquesta Corporació en base a

la relació en règim laboral, que es detalla i amb la categoria d’educador/a primer cicle
d’educació infantil, grup A2 :

- contracte d’interinitat per substitució, amb una jornada a temps parcial de
33,33% de la jornada ordinària establerta a l’Ajuntament de Mataró,

Les funcions assignades a aquest lloc de treball, entre d’altres de les detallades en la
documentació continguda en el present expedient, tenen com a eix vertebrador
l’atenció i l’educació els nens/es amb edat de 0 a 3 anys del primer cicle d’educació
infantil d’acord amb les pautes del projecte educatiu del servei municipal d’escoles
bressol i les directrius de la direcció d’Ensenyament, tant d’educadora tutora d’aula
com d’educadora de suport.
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 de la Generalitat de Catalunya, 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. I en igual sentit ho recull la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, que a la seva exposició de motius reflecteix, entre
d’altres principis inspiradors d’aquesta:

- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a
un sol lloc de treball de treball,

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

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

3.

Els articles 16 i 17 de la Llei 21/1987, i l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada
requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.
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4.

Altrament, convé esmentar les prohibicions contemplades explícitament a l’art. 11
de la norma catalana, en concret i respecte la sol·licitud que ara ens ocupa, les
establertes als apartats següents:

a) el desenvolupament d’activitats privades, per si o mitjançant substitució,
incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la
dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin
directament amb les que desenvolupi el departament, l’organisme, l’ entitat
o l’empresa pública en què presta serveis.

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

És important també posar de relleu que s’exceptuen de compatibilitat les
activitats professionals que han de prestar a persones a qui s’estigui
obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic.

c)

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

Convé fer una anàlisi de la incompatibilitat funcional respecte el cas que es
planteja. Val a dir que els dos llocs de treball, educadores de primer cicle
d’educació infantil i monitores, tenen un abast material diferent: el primer,
entenem, te una naturalesa docent, mentre el segon te una naturalesa, que tot i
enquadrar-se de forma genèrica en l’àmbit de l’educació, es configura més
adreçada al desenvolupament, reforç i/o cura dels infants durant el temps que
aquests no estan realitzant l’activitat estrictament de docència. És una activitat
d’abast, entenem, complementària en l’educació dels infants (com poden ser les
dutes a terme en el monitoratge dels serveis de casals, servei de menjador,
extraescolars, etc...) però no sense lligams entre aquesta i l’altre. Al contrari,
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considerem que existeix una innegable connexió amb la tasca docent, doncs
ambdues es fonamenten en l’educació integral dels infants al seu càrrec.

L’activitat privada com la que es planteja exercir per les interessades entenem
que permet seguir exercint les funcions públiques de manera adequada i
completa, més tenint en compte que són jornades ambdues a temps parcial. És a
dir, aquesta relació entre ambdues categories professionals no compromet, en
absolut, els valors que pretén tutelar el règim d’incompatibilitats previst per la
normativa en vigor que estem referint, i que la jurisprudència ha vingut
interpretant, a fi de protegir la imparcialitat i la independència de l’empleat públic,
així com l’evitació de conflictes d’interessos.

Per tot lo qual, el desenvolupament d’ambdues professions en els termes que es
plantegen no suposa que es vegi compromesa la garantia de neutralitat,
imparcialitat i el correcte funcionament del servei públic. Tot i això, no obsta el
que com a treballadora pública es tingui present igualment el contingut de l’artícle
53.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En aquest s’estableix, entre d’altres, principis rectors del codi de conducta dels
treballadors públics que aquests s’abstindran en aquells assumptes en els què
tinguin un interès personal, així com de tota activitat privada o interès que pugui
suposar un risc de plantejar conflictes d’interessos amb el seu lloc públic.

5.

L'article 12.2 de la Llei de la Generalitat de Catalunya, disposa que es pot
reconèixer la compatibilitat per activitats privades, llevat, de les regulades a
l’article 11 del punt anterior, sempre i quan en cap cas la suma de jornades de
l’activitat pública principal i l’activitat privada no superi la jornada ordinària de
l’Administració incrementada en un 50%. Així també ho recull l’article 329.2 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol.

La jornada ordinària de treball del personal laboral de l’extingit Institut Municipal
d’Educació (organisme que s’integrà l’any 2013 a l’Ajuntament de Mataró),
d’acord amb l’establert en el Conveni Col·lectiu del personal laboral aplicable a
aquest, estableix que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja
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setmanal (37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. I l’horari
ordinari de treball es realitza mitjançant la presència obligada del personal de les
9 hores a les 14 hores, de dilluns a divendres. El temps restant de la jornada
diària es podrà realitzar de dilluns a divendres en règim d’horari flexible entre les
7:30 hores i les 16:30 hores. Durant l’any 2016 la jornada ordinària de treball s’ha
establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 hores/setmana).
Aquesta jornada incrementada en un 50% (18 hores amb 20 minuts) suposa un
còmput de 55 hores/setmana.

Si la interessada sol·licita efectuar una activitat privada amb una jornada de 15
hores setmanals, la suma d’aquesta amb l’activitat pública suposen un còmput
total de 51hores i 40 minuts/setmana. Per tant, respecte els requisits de
conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la privada, la sol·licitud s’adequa a
norma.

6.

Tot i el referit en el punt anterior, cal destacar que l’article 21 de la llei
d’incompatibilitats catalana, així com també ho disposa l’article 343 del Decret
214/1990, i l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques, estableix que els
reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni
l'horari de la persona interessada, i resten sense efecte en cas de canvi de lloc
de treball en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.

7.

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

8.

Així també cal advertir que l’incompliment d’allò disposat a la normativa
esmentada, tal i com disposa ella mateixa, serà sancionat conforme al règim
disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en
que s’hagi incorregut. En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica

28

com a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre
incompatibilitats.

9.

L'art. 333. a) i l'art. 344 del mateix Decret 214/1990, estableixen que correspon al
Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de
compatibilitat.

Per acord de Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 7 d’abril de 2016, s’ha
delegat a la Junta de Govern la competència sobre declaracions de compatibilitat per
l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la corporació.

Vist l'informe jurídic corresponent.

Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, en exercici de les
competències delegades, PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció
del següent ACORD:

PRIMER.-

Reconèixer la compatibilitat, entre l’activitat principal que realitza en
aquest Ajuntament la senyora S.C.G. amb una activitat privada
secundària per compte aliè, en virtud de contractació fixa discontínua
amb l’entitat

“Fundesplai”, Fundació Catalana de l’esplai, en la

categoria de monitora, amb una jornada a temps parcial de 15 hores
setmanals, en els termes i paràmetres referits en la part expositiva del
present acord.

SEGON.-

Informar a la persona interessada que:
-

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

L’incompliment

d’allò disposat

a la normativa anteriorment

esmentada sobre el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una
falta disciplinària de caràcter molt greu.

TERCER.- Notificar el present acord a la persona interessada.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (6).

11
RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA
AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL
PRESENTADA PER ESM.

El Senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
presenta la proposta següent:
Supòsit de fet

1.

La senyora E.S.M. ha presentat, en data 22 de juliol de 2016, sol·licitud de

reconeixement de segona activitat privada en virtut de contractació fixa discontínua
amb l’entitat “Fundesplai”, Fundació Catalana de l’esplai, en la categoria de monitora,
amb una jornada a temps parcial de 15 hores setmanals (segons documentació
annexa), per tant inferior a la jornada a temps complet prevista en el conveni
col·lectiu d’aplicació (del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya).

2.

De les actuacions dutes a terme amb motiu de la tramitació de l’esmentada

sol·licitud, es constata que l’esmentada entitat “Fundesplai”, presta serveis en aquest
Ajuntament en virtud d’adjudicació de contractació administrativa de servei d’atenció
als infants de les Escoles Bressol Municipals efectuada en data 25 de juliol de 2014 i
fins el 31 de juliol de 2016, amb possibilitat de pròrroga per dos cursos escolars més,
sense que la durada total pugui superar en cap cas els quatre cursos escolars.
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L’objecte de la contractació és la prestació de diversos serveis complementaris
d’atenció als infants de les Escoles Bressol Municipals, com a servei de reforç o fora
de l’horari o calendari estrictament escolars. Els serveis complementaris són: servei
de permanències (fora de l’horari lectiu), servei de menjador (fora de l’horari lectiu),
servei de vacances (fora del calendari escolar (Nadal, Setmana Santa i Estiu) i servei
de reforç (dins l’horari lectiu, a l’inici de curs, reforç a infants amb necessitats
educatives especials i de reforç a l’aula).
3.

La Fundació Catalana de l'Esplai és una entitat sense afany de lucre que té

per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector,
millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat
transformadora. Es constituí el 28 de març de 1996 i consta inscrita com a fundació
benèfica de tipus assistencial, cultural i docent, en el Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya amb el número 983.
4.

Per Resolució EMO/1528/2015, de 25 de juny, del Departament d’Empresa i

Ocupació de la Generalitat de Catalunya, es disposa la inscripció i la publicació del III
Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als
anys 2011 a 2016 (codi de conveni núm. 79002295012003).

D’acord amb la definició de funcions bàsiques que conté l’Annex 3 del citat conveni
(al que remet el seu l’article 20), respecte la categoria professional de monitor de
lleure, aquestes es corresponen amb les que realitza la persona que, preferentment
en disposició del Diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i
juvenil o de l’equivalent certificat de professionalitat i/o experiència acreditada,
exerceix la seva activitat educativa en el desenvolupament de programes, dins del
marc pedagògic establert per l’activitat d’acord amb la legislació vigent , i
desenvolupa la seva funció educativa en la formació integral dels infants i joves, i té
cura de l’ordre, seguretat, alimentació i neteja personal i esbarjos dels infants.
Aquesta categoria és d’aplicació al personal comprès en les activitats dels serveis
d’acollida, transport escolar, reforç a l’aula, menjadors escolars, programes i projectes
en el medi natural, activitats extraescolars, esplais, tallers no socioculturals, colònies,
aules d’estudi i d’altres assimilables dins i fora del marc escolar.
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5.

Per altra banda la senyora Sánchez presta serveis en aquesta Corporació en

base a la relació en règim laboral, que es detalla i amb la categoria d’educador/a
primer cicle d’educació infantil, grup A2 :

- contracte d’interinitat per substitució, amb una jornada a temps parcial del
22,73% de la jornada ordinària establerta a l’Ajuntament de Mataró,

Les funcions assignades a aquest lloc de treball, entre d’altres de les detallades en la
documentació continguda en el present expedient, tenen com a eix vertebrador
l’atenció i l’educació els nens/es amb edat de 0 a 3 anys del primer cicle d’educació
infantil d’acord amb les pautes del projecte educatiu del servei municipal d’escoles
bressol i les directrius de la direcció d’Ensenyament, tant d’educadora tutora d’aula
com d’educadora de suport.
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 de la Generalitat de Catalunya, 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.

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
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jurídica de la relació de treball. I en igual sentit ho recull la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, que a la seva exposició de motius reflecteix, entre
d’altres principis inspiradors d’aquesta:

- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a
un sol lloc de treball de treball,

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

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

3. Els articles 16 i 17 de la Llei 21/1987, i l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada
requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.

4.

Altrament, convé esmentar les prohibicions contemplades explícitament a l’art. 11
de la norma catalana, en concret i respecte la sol·licitud que ara ens ocupa, les
establertes als apartats següents:

b) el desenvolupament d’activitats privades, per si o mitjançant substitució,
incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la
dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin
directament amb les que desenvolupi el departament, l’organisme, l’ entitat
o l’empresa pública en què presta serveis.

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

És important també posar de relleu que s’exceptuen de compatibilitat les
activitats professionals que han de prestar a persones a qui s’estigui
obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic.

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

Convé fer una anàlisi de la incompatibilitat funcional respecte el cas que es
planteja. Val a dir que els dos llocs de treball, educadores de primer cicle
d’educació infantil i monitores, tenen un abast material diferent: el primer,
entenem, te una naturalesa docent, mentre el segon te una naturalesa, que tot i
enquadrar-se de forma genèrica en l’àmbit de l’educació, es configura més
adreçada al desenvolupament, reforç i/o cura dels infants durant el temps que
aquests no estan realitzant l’activitat estrictament de docència. És una activitat
d’abast, entenem, complementària en l’educació dels infants (com poden ser les
dutes a terme en el monitoratge dels serveis de casals, servei de menjador,
extraescolars, etc...) però no sense lligams entre aquesta i l’altre. Al contrari,
considerem que existeix una innegable connexió amb la tasca docent, doncs
ambdues es fonamenten en l’educació integral dels infants al seu càrrec.

L’activitat privada com la que es planteja exercir per les interessades entenem
que permet seguir exercint les funcions públiques de manera adequada i
completa, més tenint en compte que són jornades ambdues a temps parcial. És
a dir, aquesta relació entre ambdues categories professionals no compromet, en
absolut, els valors que pretén tutelar el règim d’incompatibilitats previst per la
normativa en vigor que estem referint, i que la jurisprudència ha vingut
interpretant, a fi de protegir la imparcialitat i la independència de l’empleat públic,
així com l’evitació de conflictes d’interessos.
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Per tot lo qual, el desenvolupament d’ambdues professions en els termes que es
plantegen no suposa que es vegi compromesa la garantia de neutralitat,
imparcialitat i el correcte funcionament del servei públic. Tot i això, no obsta el
que com a treballadora pública es tingui present igualment el contingut de l’artícle
53.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En aquest s’estableix, entre d’altres, principis rectors del codi de conducta dels
treballadors públics que aquests s’abstindran en aquells assumptes en els què
tinguin un interès personal, així com de tota activitat privada o interès que pugui
suposar un risc de plantejar conflictes d’interessos amb el seu lloc públic.

5.

L'article 12.2 de la Llei de la Generalitat de Catalunya, disposa que es pot
reconèixer la compatibilitat per activitats privades, llevat, de les regulades a
l’article 11 del punt anterior, sempre i quan en cap cas la suma de jornades de
l’activitat pública principal i l’activitat privada no superi la jornada ordinària de
l’Administració incrementada en un 50%. Així també ho recull l’article 329.2 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol.

La jornada ordinària de treball del personal laboral de l’extingit Institut Municipal
d’Educació (organisme que s’integrà l’any 2013 a l’Ajuntament de Mataró),
d’acord amb l’establert en el Conveni Col·lectiu del personal laboral aplicable a
aquest, 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. I l’horari
ordinari de treball es realitza mitjançant la presència obligada del personal de les
9 hores a les 14 hores, de dilluns a divendres. El temps restant de la jornada
diària es podrà realitzar de dilluns a divendres en règim d’horari flexible entre les
7:30 hores i les 16:30 hores. Durant l’any 2016 la jornada ordinària de treball s’ha
establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 hores/setmana).
Aquesta jornada incrementada en un 50% (18 hores amb 20 minuts) suposa un
còmput de 55 hores/setmana.

Si la interessada sol·licita efectuar una activitat privada amb una jornada de 15
hores setmanals, la suma d’aquesta amb l’activitat pública suposen un còmput
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total de 51hores i 40 minuts/setmana. Per tant, respecte els requisits de
conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la privada, la sol·licitud s’adequa a
norma.

6.

Tot i el referit en el punt anterior, cal destacar que l’article 21 de la llei
d’incompatibilitats catalana, així com també ho disposa l’article 343 del Decret
214/1990, i l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques, estableix que els
reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni
l'horari de la persona interessada, i resten sense efecte en cas de canvi de lloc
de treball en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.

7.

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

8.

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

9.

L'art. 333. a) i l'art. 344 del mateix Decret 214/1990, estableixen que correspon al
Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de
compatibilitat.

Per acord de 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, en exercici de les
competències delegades, PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció
del següent ACORD:

PRIMER.-

Reconèixer la compatibilitat, entre l’activitat principal que realitza en
aquest Ajuntament la senyora E.S.M. amb una activitat privada
secundària per compte aliè, en virtud de contractació fixa discontínua
amb l’entitat

“Fundesplai”, Fundació Catalana de l’esplai, en la

categoria de monitora, amb una jornada a temps parcial de 15 hores
setmanals, en els termes i paràmetres referits en la part expositiva del
present acord.

SEGON.-

Informar a la persona interessada que:

-

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

-

L’incompliment

d’allò disposat

a la normativa anteriorment

esmentada sobre el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una
falta disciplinària de caràcter molt greu.

TERCER.- Notificar el present acord a la persona interessada.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (6).

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