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Data publicació: 17 de gener de 2017 

 

 

ACTA NÚM. 25 /2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LO CAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 28  DE  NOVEMBRE  DE  2016. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el dinou de desembre de dos mil setze, essent les tres de la 

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

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

DAVID BOTE PAZ , Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 

En David Bote Paz           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    Tinent d’Alcalde 
En Juan Manuel Vinzo Gil   4rt.   Tinent d’Alcalde 
Na Isabel Martínez Cid    5na  Tinent d’Alcalde 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 

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

 

Excusen la seva assistència  

Na Núria Moreno Romero   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   3na. 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 de novembre de 

2016 
 
 
2 DESPATX OFICIAL   
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ E CONÒMICA 
    
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS   
 
 
 -Servei de Gestió Econòmica- 
 
3 Adquisició directa d’un habitatge social. 
 

-Servei de Compres i Contractacions-  
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4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la 
contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del servei 
postal ordinari per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa i Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme.. (Exp. 236/2016). 

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

contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del servei 
de vigilants i controladors d’accés.. (Exp. 250/2016). 

 
  
 SECRETARIA GENERAL 
 
6 Donar-se per assabentada de la Sentència número 324/2016 de 3 de juliol de 2015 

(Procediment Abreujat 386/2015) del Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de 
Barcelona que desestima  el recurs contenciós administratiu interposat contra el decret 
número 6605/2015, de 7 de setembre, del Conseller delegat de Serveis Centrals pel qual 
es va desestimar el reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.  

 
7 Donar-se per assabentada de la Sentència número 353/2016  de 16 de novembre de 2016 

(Procediment Abreujat 341/2015) del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de 
Barcelona que desestima  el recurs contenciós administratiu interposat contra el decret 
número 6144/2014, de 5 de setembre, del Regidor delegat d’Administració i Atenció 
Ciutadana, pel qual es va desestimar el reclamació de responsabilitat patrimonial per 
caiguda a la via pública.  

 
 
 CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  
 
 
 -Servei d’Espais Públics- 
 
8 Regularització econòmica conveni del Consorci per al Tractament de Residus 
 
  
 PRECS I PREGUNTES 
 
 
Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública. 
 
 
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 
 
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l ’Àrea de Gestió de l’Espai Públic- 
 
9   Aprovar la imposició de sancions a A.R.M. per la comissió d’una infracció greu en materia 

de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
10  Aprovar la imposició de sancions a M.L.K.L. per la comissió d’una infracció greu en 

materia de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
11   Aprovar la imposició de sancions a J.S.N. per la comissió d’una infracció greu en materia 

de gossos considerats potencialment perillosos 
-Servei de Relacions Institucionals i Assistència J urídica de Recursos Humans- 
 
12   Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc 

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

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

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

del Dia. 

 

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el  28 de novembre 

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 E CONÒMICA 
 

DIRECCIÓ  DE SERVEIS ECONÒMICS 
 

 

 -Servei de Gestió Econòmica- 
 
3 ADQUISICIÓ DIRECTA D’UN HABITATGE SOCIAL . 
 
 
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 30/08/2016, 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 
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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.  

 

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: 

 

Referència cadastral: 2289205DF5928N0021SE.  

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.  
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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 mitjançant 

resolució da data 20/10/2016 a favor de l’Ajuntament de Mataró, de l’habitatge situat 

a Mataró, que respon a les dades recollides al punt 2on d’aquests acords. 

 

SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens, 

arrendataris i ocupants, per un import de TRENTA-CINC MIL EUROS (35.000 €), 

l’habitatge situat a Mataró, titularitat de l’entitat BBVA RMBS 3 FTA, que respon a les 

següents dades registrals i cadastrals: 

 

Referència cadastral: 2289205DF5928N0021SE   

 

TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm. 

127990, per un import de 35.000 euros, amb càrrec a la partida 400200 15231E 

62200 21100 vinculada al Fons d’Inversió d’Habitatge (Inversió Borsa de Lloguer) 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.  

 

VUITÈ.- Notificar aquests acords a BBVA RMBS 3 FTA, a la l’Agència de l’Habitatge 
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de Catalunya i a la Secció d’Habitatge.  

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5).  

 
 
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
 
4  APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I T ÈCNIQUES 

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT  

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZ ADA, DEL 

SERVEI POSTAL ORDINARI PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AIGÜES DE 

MATARÓ, SA, PUMSA I FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MAR ESME.. 

(EXP. 236/2016). 

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

presenta la proposta següent: 

 
 
Mitjançant informe de data 28/11/2016, el cap u.a del Servei de Compres i 

Contractacions proposa  la tramitació de la contractació del servei postal ordinari  per 

un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 234.879,26 

euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en 

la clàusula vintena del plec administratiu, el valor estimat del contracte és de 

516.734,37  euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

Informe del secretari general de data 30/11/2016, 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 30/11/2016 respecte a la previsió  

d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la 

present contractació a la corresponent partida dels pressupostos municipals que 

s’aprovin  pels exercicis  2017 a 2019.   
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Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

sector públic. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 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 del servei postal ordinari, per un import 

fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a  234.879,26  euros, IVA 

no inclòs, pels dos anys de durada inicial. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en 

la clàusula vintena del plec administratiu, el valor estimat del contracte és de  

516.734,37 euros. 

 

SEGON: Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 

ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. 

 

TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 

de l’ endemà de la data de publicació de l’anunci en el BOPB, per a la presentació de 

proposicions. 

 

QUART. Autoritzar la despesa de fins a 234.879,26  €, més  49.324,64  € en 

concepte d’IVA, en total, 284.203,90 €,  de la següent manera: 

 

105.390,90 €,  IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Mataró 

(operació APOS núm 136124).  

 

178.813,00  €, IVA inclòs, a càrrec dels pressupostos de les empreses Aigües de 

Mataró,  PUMSA, i TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM).  

 

D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes d’aquesta 

contractació a l’existència de crèdit adequat i suficient a les corresponents partides 
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dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis  2017 a 2019, a fi de poder atendre 

les obligacions que meriti aquesta contractació. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5).  

5  APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT  

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZ ADA, DEL 

SERVEI DE VIGILANTS I CONTROLADORS D’ACCÉS.. (EXP. 250/2016). 

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

presenta la proposta següent: 

 
 
Per informe de la Direcció de  Cultura de data  04/11/2016, informe de la Direcció de 

Promoció Econòmica de data 27/10/2016 i informe de la Direcció d’Esports de data 

02/11/2016, es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de vigilants i 

controladors d’accés, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 100.143,70 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial 

del contracte. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per dos anys addicional i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula vint-i-tresena del present plec, el valor estimat del contracte és de 

225.323,33 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• Informe del secretari general de data 05/12/2016, 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 05/12/2016 respecte de la previsió 

d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de 

la present contractació a les corresponents partides del pressupost municipal que 

s’aprovin pels exercicis 2017, 2018 i 2019. 
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Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

sector públic. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 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 del servei de vigilants i controladors 

d’accés, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 

100.143,70 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per dos anys addicional i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula vint-i-tresena del present plec, el valor estimat del contracte és de 

225.323,33 euros. 

 

SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 

ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. 

 

TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 

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 114.422,62 euros, a càrrec de les 

corresponents partides dels pressupostos municipals que s’aprovin pels exercicis 

2017 a 2019, desglossats de la manera següent: 

 

Direcció de Cultura:  

• 75.277,12€ a càrrec de les corresponents partides (relació comptable APOS núm. 

5015). 

 

Direcció de Promoció Econòmica:  

• 33.317,18€ a càrrec de les corresponents partides (relació comptable APOS núm. 

5081). 
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Direcció d’Esports:  

• 3.476,08€ a càrrec de la partida 620000/341120/22799 (operació comptable APOS 

núm. 123919). 

• 2.352,24€ a càrrec de la partida 620000/341320/22799 (operació comptable APOS 

núm. 123927). 

 

CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del 

present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient a les partides 

corresponents dels pressupostos que s’aprovin pels exercicis 2017, 2018 i 2019, a fi 

de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les 

esmentades anualitats. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5).  

 

 

SECRETARIA GENERAL 
 
 

6  DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 324/2016 DE 

3 DE JULIOL DE 2015 (PROCEDIMENT ABREUJAT 386/2015)  DEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE BARCELONA QUE  DESESTIMA  

EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT CONTR A EL 

DECRET NÚMERO 6605/2015, DE 7 DE SETEMBRE, DEL CONSELLER 

DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS PEL QUAL ES VA DESESTIM AR EL 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGU DA A LA VIA 

PÚBLICA.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 

En data 11 de novembre de 2016, el Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de 

Barcelona, ha notificat la Sentència número 324/2016, de 9 de novembre de 2016, 

dictada en el Procediment Abreujat número 386/15, interposat per la Sra. L.S.A, 

contra el decret número 6605/2015, de 7 de setembre, del Conseller Delegat de 

Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat 

patrimonial per caiguda a la via pública. 
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La demanda interposada tenia com a pretensió percebre una indemnització de 

3.283,57 euros perquè el dia 17 de desembre de 2014 va caure al carrer Sant 

Francesc d’Assís número 25. La resolució administrativa havia desestimat la 

reclamació pels motius que hi consten a la mateixa. 

  

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu confirma la resolució administrativa 

impugnada i desestima la demanda interposada per la Sra. L.S.A, amb costes de 100 

euros, amb els següents arguments: 

 

“En aplicación de la doctrina jurisprudencial, cabe indicar que a criterio de este 

juez, la existencia de un leve desnivel en la calzada, como es aquí el caso, 

según resulta de las fotografías del expediente administrativo, no supera los 

estándares mínimos de seguridad exigibles por la conciencia social puesto que 

reiterada doctrina indica que no es exigible un estado de planicie absoluta de 

la vía pública.” 

 

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 Sentència número 324/2016, de data 9 de 

novembre de 2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de 

Barcelona, recaiguda en el Procediment Abreujat número 386/2015, interposat per la 

Sra. L.S.A, contra el decret numero 6605/2015, de 7 de setembre, del Conseller 

Delegat de Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació administrativa de 

responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.(Expedient: W54/2014). 

 

SEGON.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 17 

de Barcelona. 

 

Es donen per assabentats 

 

7  DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 353/2016  

DE 16 DE NOVEMBRE DE 2016 (PROCEDIMENT ABREUJAT 341 /2015) DEL 

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 3 DE BARCELO NA QUE 

DESESTIMA  EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTER POSAT 

CONTRA EL DECRET NÚMERO 6144/2014, DE 5 DE SETEMBRE , DEL REGIDOR 
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DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA, PEL QU AL ES VA 

DESESTIMAR EL RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMO NIAL PER 

CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 

 

En data 21 de novembre de 2016, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de 

Barcelona, ha notificat la Sentència número 353/2016, de 16 de novembre de 2016, 

dictada en el Procediment Abreujat número 341/15-L, interposat per la Sra. E.S.H., 

contra el decret número 6144/2014, de 5 de setembre, del Regidor Delegat de 

Serveis Centrals  que resolt desestimar la reclamació administrativa de 

responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública. 

  

La demanda interposada tenia com a pretensió percebre una indemnització per danys 

i perjudicis de 5.412 euros pels 50 dies impeditius i 2500 euros per lucre cessant 

perquè el dia 1 de juliol de 2014 va caure a La Rambla sortint d’un bar. La resolució 

administrativa havia desestimat la reclamació pels motius que hi consten a la 

mateixa. 

  

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu confirma la resolució administrativa 

impugnada i desestima la demanda interposada per la Sra. E.S.H., amb costes, amb 

els següents arguments: 

 

“Y en el presente caso tal relación de causalidad no puede afirmarse como 

efectivamente producida. En efecto, por una parte, no existe una prueba sólida 

del modo de causación de la caída. La testigo Sra. Z. manifestó en el acto del 

juicio que pudieron entrar perfectamente en el Bar, acceso que también estaba 

afectado por el mismo desnivel en el pavimento, que observando las 

fotografías aportadas por la actora ciertamente imperceptible, no puede 

atribuirse dicho accidente al funcionamiento de dicho servicio público, sino a la 

propia conducta del demandante.” 

 

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  
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ACORDS:  

 

PRIMER.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 353/2016, de data 16 

de novembre de 2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de 

Barcelona, recaiguda en el Procediment Abreujat número 341/2015, interposat per la 

Sra. E.S.H., contra el decret numero 6144/2014, de 5 de setembre, del Regidor 

Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana  que resol desestimar la reclamació 

administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: 

W15/2014). 

 

SEGON.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 3 

de Barcelona. 

 

Es donen per assabentats 

 

 

  
CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  

 
 
  

-Servei d’Espais Públics - 
 

 

8  REGULARITZACIÓ ECONÒMICA CONVENI DEL CONSORCI PE R AL 

TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

La Senyora Núria Moreno Romero, Regidora delegada de la Via Pública, 

Equipaments i Espais Públics, presenta la proposta següent: 

 

 

El passat 17 de desembre de 2015 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 2016, que és vigent amb efectes 

del dia 01/01/2016. 

 

En data 28 de novembre de 2016, el Responsable de la Unitat de Residus i Neteja 

Viària, ha emès informe on queda palesa la necessitat de regular diverses aplicacions 

pressupostàries. 
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Aquesta regulació és necessària ja que l’import assignat al pressupost per al 

tractament dels residus és una estimació de les tones aportades diàriament per 

l’Ajuntament al Consorci, el qual no es pot determinar de manera exacta fins al 

tancament de l’any.  

 

Pel càlcul de la previsió de tancament d’any s’utilitzen les dades reals fins al mes 

d’octubre i una previsió pels mesos de novembre desembre. Per poder tramitar les 

últimes factures de l’any 2016 es convenient efectuar una ampliació de les partides 

assignades al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, 

ates que s’han recollit més tones de les previstes respecte a la previsió inicial 

efectuada. 

  

 

Descripció Aplicació pressupostària Previsió 
2016 Diferència 

Treballs Consorci 700100 162310 22799 2.177.321,64  -8.909,87  

Tract. FORM 700100 162320 22799 370.874,58  -8.876,68  

Transf. Rec. 
selectiva 700100 162140 22700 70.871,63  2.713,37  

Tract. Voluminosos 700100 162330 22799 158.733,00  -13.203,00  

 

Les bases d’execució del Pressupost 2016 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 d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública 

PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL de l’Ajuntament l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 

PRIMER. - Aprovar els documents comptables que es relacionen a continuació, en 

càrrec al Pressupost Municipal per l’any 2016 : 

 

AD/   201600136570 2.713,37        700100 162140 22700   Recollides Selectives 

 

AD   201600136567 8.909,87        700100 162310 22799   Treballs Consorci 

 

AD   201600136568 8.876,68        700100 162320 22799   Tractament FORM 
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AD   201600136569  13.203,00        700100 162330 22799   Tractament Voluminosos 

 

SEGON.- Comunicar el present acord al Servei d’Intervencio i al Servei de Gestió 

Econòmica. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5).  

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

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

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

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

 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 
 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l ’Àrea de Gestió de l’Espai 
Públic- 
 
 
9 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.R.M. PER LA COMISSIÓ D’UNA 

INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS POT ENCIALMENT 

PERILLOSOS. 

 

La Senyora Núria Moreno Romero, Regidora delegada de la Via Pública, 

Equipaments i Espais Públics, presenta la proposta següent 

 

PRIMER.- Per Providència de 30 d’agost de 2016, es va incoar expedient 

sancionador a A.R.M, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos 

considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número 

C16/10191, aixecada en data 11 d’abril de 2016 a les 22:30 hores per la Policia Local 

número 3838 i 3848, referent a la Carretera de Mata, 34 de 08304 Mataró. 

 

SEGON.- En data 30 de setembre 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 la proposta de resolució de l’instructor/a a 

A.R.M, en data 26 d’octubre de 2016, i es comunicà als interessats/des el termini 

corresponent per a formular al·legacions. 
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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 C16/10191, aixecada en data 11 d’abril de 2016 a les 

22:30 hores per la Policia Local número 3838 i 3848, referent a la Carretera de Mata, 

34 de 08304 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: 

 

Que  el dia 11/04/16 els agents denunciants van observar a la personada denunciada 

portant un gos de raça considerada potencialment perillosa a la Carretera de Mata, 

34, concretament un gos de la raça American Staffordshire Terrier creuat amb un de 

la raça Pit Bull Terrier. 

 

Es complien les condicions següents: 

Portar el gos sense morrió a la via pública. 

 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 

•  A.R.M 

TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 

 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment 

vigent i concretament consisteixen en: 
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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. 

 

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 de l’acord següent: 
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ÚNIC.- Imposar una sanció de 200,51 euros a A.R.M ,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. (5). 

 

 

10 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A M.L.K.L. PER LA COMISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERA TS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS.  

 

La Senyora Núria Moreno Romero, Regidora delegada de la Via Pública, 

Equipaments i Espais Públics, presenta la proposta següent: 

 

PRIMER.- Per Providència de 30 d’agost de 2016, es va incoar expedient 

sancionador a M.L.K.L., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos 

considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número 

C16/14872, aixecada en data 27 de maig de 2016 a les 16:00 hores pels Agents de 

la Policia Local número 3988 i 3998, referent al Parc de Can Clavell de Mataró. 

 

SEGON.- En data 14 d’octubre 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 la proposta de resolució de l’instructor/a a 

M.L.K.L., en data 26 d’octubre de 2016, i es comunicà als interessats/des el termini 

corresponent per a formular al·legacions. 

 

QUART.- En exercici de la facultat concedida, M.L.K.L., en data 27 d’octubre de 

2016, va presentar escrit d’al·legacions a la proposta de resolució formulada per 

l’instructor/a. 

 

FETS PROVATS: 

 
Un cop analitzades i estudiades les al·legacions presentades per la part denunciada 

entenem el següent: 

 

En el seu escrit de data 27/10/2016 la persona interessada al•lega: 

 



 19

Que van venir els agents de la Policia Local número 3988 i 3998 al Passatge de Can 

Clavell. 

 

Que estava amb el senyor J.G.B., manifestant que aquesta persona no té res a veure 

amb ell. 

 

Que els agents li van demanar la documentació, i que van estar parlant amb el seu 

amic, mentre ell estava assegut i que van marxar. 

 

Per tot això, sol•licita que li retirin la multa, perquè el gos no és seu i que desconeix el 

motiu pel qual ha estat multat si el gos no va al seu nom. 

 

A fi de poder contrastar les al•legacions presentades, la instructora de l’expedient, 

sol•licita informe als agents actuants en l’acta que ha donat inici a les presents 

actuacions i aquests l’emeten en data 28/10/2016 . Del contingut de l’informe es 

desprèn: 

 

“Que els agents van identificar a la persona sol•licitant, ja que portava un gos 

potencialment perillós, deslligat i sense morrió. 

Que va ser informat verbalment que s’iniciaria procediment administratiu sancionador 

en referència a les conductes que els denunciants havien pogut observar.” 

 

Cal dir que la LOPSC recull en el seu article 37 el valor que s’ha d’atorgar a les Actes 

d’Inspecció aixecades pels agents de l’autoritat al prescriure que, les informacions 

aportades pels agents de l’autoritat que haguessin presenciat els fets, prèvia 

ratificació en el cas d’haver estat negats pels inculpats, constituiran base suficient per 

adoptar la resolució que procedeixi, excepte prova en contrari. 

 

Atès que el Butlletí de Denúncia ostenta un valor probatori de conformitat amb el que 

preveu l’article 137.3 de la Llei 30/1992, LRJAP-PAC i gaudeix d’una presumpció de 

certesa i veracitat, de conformitat amb el criteri jurisprudencial unànime, STSJM de 8 

de febrer de 2000 per totes,  sobre la presumpció “iuris tantum” de veracitat de les 

denúncies d’infraccions formulades pels agents de l’autoritat en l’exercici de les 

seves funcions, en el sentit següent: “No es que haya de otorgárseles una fuerza de 

convicción privilegiada que las haga prevalecer a todo trance, pero sí debe 

atribuírseles relevancia probatoria en el procedimiento administrativo sancionador en 

relación a la apreciación racional de los hechos y de la culpabilidad del expedientado. 

Es de significar que los datos objetivos reflejados en la denuncia de autos no fueron 
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conocidos de referencia por los denunciantes, ni fueron producto de su 

enjuiciamiento o deducción, sino que, por el contrario, fueron percibidos real, objetiva 

y directamente por los agentes que no han de ser considerados como simples 

particulares, sino como funcionarios públicos actuando objetivamente en el 

cumplimiento de las funciones de su cargo; estas circunstancias dotan al contenido 

de la denuncia de la que dimana este proceso de un carácter directo y de 

imparcialidad que habría de ser destruido mediante prueba en contrario. Sin 

embargo, no se ha practicado... en vía administrativa, prueba susceptible de enervar 

la narración fáctica del acta de inspección, por lo que parece razonable considerarlos 

en la presente resolución como definitivamente acreditados, en virtud de la 

valoración racional de lo actuado...” 

 

L’agent denunciant amb tip 3988 es ratifica completament en el contingut de la 

denúncia, contradient la descripció dels fets realitzada pel denunciat. En aquest 

sentit, la versió contradictòria que fa a l’escrit d’al•legacions a la proposta el recurrent 

queda contrarestada, en tant que els agents actuants van constatar un fets 

constitutius d’infracció administrativa sancionable, i a més a més l’agent amb tip 3988 

es ratifica a l’informe emès. 

 

Per tant, entenem que els fets són clarament subsumibles en el tipus infractor 

determinat per l’instructor i no poden quedar exempts de sanció, motiu pel que 

entenem oportú desestimar les al•legacions presentades pel senyor M.L.K.L. i 

declarar com a fets provats que el responsable d’aquest expedient va cometre les 

infraccions denunciades. 

 

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 C16/14872, aixecada en data 27 de maig de 2016 a 

les 16:00 hores pels Agents de la Policia Local número 3988 i 3998, referent al Parc 

de Can Clavell de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció 

en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
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Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són: 

 

Els agents denunciants van observar a la personada denunciada portant un gos de 

raça considerada potencialment perillosa al Parc de Can Clavell, concretament un 

gos de la raça Staffordshire.   

 

El lloc dels fets és un parc públic amb presència habitual de menors d’edat jugant, 

gent gran als bancs i que està al costat d’un centre cívic. 

 

Es complien les condicions següents: 

 

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 

3. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública. 

4. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 

RESPONSABLES: 

 
Resulta responsable: 

•  M.L.K.L. 

 

TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 

 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment 

vigent i concretament consisteixen en: 

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 

infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 

sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 

recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 

considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 

el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 

en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 

gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 

pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 
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3. 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. 

4. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu 

tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança 

amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa 

la Ley 50/1999. 

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 
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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.- Desestimar les al·legacions presentades a la proposta de resolució per 

M.L.K.L., pels motius recollits en la part expositiva del present acord. 

 

SEGON.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a M.L.K.L., per la comissió d’una 

infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment 

perillosos. 

 

TERCER.- Imposar una sanció de 400,00 euros a M.L.K.L., per la comissió d’una 

infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment 

perillosos. 

 

QUART.- Imposar una sanció de 300,51 euros a M.L.K.L., per la comissió d’una 

infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment 

perillosos. 

 

CINQUÈ.- Imposar una sanció de 600,00 euros a M.L.K.L., per la comissió d’una 

infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment 

perillosos. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5).  

 

 

11  APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.S.N. PER L A COMISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERA TS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 

La Senyora Núria Moreno Romero, Regidora delegada de la Via Pública, 

Equipaments i Espais Públics, presenta la proposta següent: 
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PRIMER.- Per Providència de 30 d’agost de 2016, es va incoar expedient 

sancionador a J.S.N., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos 

considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número 

C16/14591, aixecada en data 25 de maig de 2016 a les 09:10 hores per la Policia 

Local número 3418 i 3798, referent a la Plaça de Canyamars de Mataró. 

 

SEGON.- En data 30 de setembre 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 la proposta de resolució de l’instructor/a a J.S.N, 

en data 21 d’octubre 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 C16/14591, aixecada en data 25 de maig de 2016 a 

les 09:10 hores per la Policia Local número 3418 i 3798, referent a la Plaça de 

Canyamars 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 personada denunciada portant un gos de 
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raça considerada potencialment perillosa a la Plaça de Canyamars, concretament un 

gos de la raça Staffordshire. 

 

Es complien les condicions següents: 

 

Portar el gos sense morrió a la via pública. 

 

RESPONSABLES: 

 
Resulta responsable: 

•  J.S.N 

 

TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 

 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment 

vigent i concretament consisteixen en: 

 

Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 

infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 

el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 

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 
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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. 

 

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 del següent ACORD: 

 

ÚNIC.- Imposar una sanció de 200,51 euros a J.S.N, 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. (5).  

 

-Servei de Relacions Institucionals i Assistència Ju rídica de Recursos Humans- 
 
 

12  RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVIT AT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIP AL 

PRESENTADA PER IGM. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

Supòsit de fet 

 

1. La senyora I.G.M., treballadora de l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria de 

professor/a titular de secundària A, adscrita a la direcció d’Ensenyament, ha 

presentat per registre d’entrada núm. 0812130008-1-2015-035149-1, de 16 de 

setembre de 2016, escrit de sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en el 

què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb 
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una activitat privada secundària per compte propi, consistent en l’exercici de la 

docència en l’àmbit de la psicologia educativa en el centre “Institut Rocafort-Centre 

d’Estudis Professionals”, situat a Barcelona i amb una remuneració mensual de 

300,00 euros bruts i amb una jornada setmanal de 5 hores (dilluns, de 16 a 21 

hores). 

 

2. La senyora G. fou contractada mitjançant per Decret 6927/2016, de 26 de 

setembre, per substitució, a temps complet, des del 19 de setembre de 2016, per 

substituir la titular mentre aquesta romangués en situació d’incapacitat temporal. 

 

Fonaments de dret 

 

1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al 

Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la 

Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

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

servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el 

desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de 

aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, 

profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el 

estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 

independencia.”. 

 

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, 
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- El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no 

desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment 

estricte dels deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin 

comprometre la independència, la imparcialitat o l’objectivitat en les 

tasques que tenen encomanades per raó del servei. 

 

L’article 1.2. de la mateixa llei determina que aquesta s’aplica a les activitats del 

personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les 

empreses que en depenen. 

 

3. Els articles 16 i 17 de la Llei 21/1987, i l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, 

pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 

disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada 

requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia. 

 

4. Altrament, convé esmentar les prohibicions contemplades explícitament a l’art. 11 

de la norma catalana, en concret i respecte la sol·licitud que ara ens ocupa, les 

establertes als apartats següents: 

 

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

incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la 

dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 

directament amb les que desenvolupi el departament, l’organisme, l’ entitat 

o l’empresa pública en què presta serveis.  

 

S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici 

d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament 

interessats.  

 

És important també posar de relleu que s’exceptuen de compatibilitat les 

activitats professionals que han de prestar a persones a qui s’estigui 

obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic. 

 

c) el desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter 

professional, ja sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 

d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi 

intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó 

del lloc públic. 
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I l'art. 330 del Decret 214/1990 esmentat, recull que no és possible el 

reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 

professional, entre d’altres supòsits, quan: 

 

.- el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 

llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti 

serveis el personal; 

.- quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència 

d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat 

local; 

.- les activitats de gestoria, mediació, representació d’interessos de particulars 

davant l’entitat local o de llurs organismes. 

 

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 és de trenta-set hores i mitja setmanal 

(37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. El Conveni que regula el 

personal docent d’aquesta Corporació, estableix, amb caràcter general, per 

aquest personal que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja 

setmanal (37,5). 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 tenim en compte que la senyora G., demana l’exercici d’una segona activitat la 

durada de la qual és de 5 hores/setmana; la suma total entre aquesta i l’activitat 

pública (41,4 hores) no supera, amb claredat, el topall establert a la norma. 

 

Això no obsta, per advertir que la realització de la segona activitat no pot 

modificar ni interferir en la jornada i horari que té establert en aquest Ajuntament, 

tal i com expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com 

també ho disposa l’article 343 del Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 
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53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques. 

 

6. La mateixa normativa que venim referint igualment determina que els 

reconeixements de compatibilitat resten sense efecte en cas de canvi de lloc de 

treball en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. 

7. L’article 13 de la Llei 21/1987 de la Generalitat de Catalunya, de 26 de desembre, 

doncs és taxativa la seva redacció en explicitar que el personal a qui es refereix 

aquesta Llei no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici 

de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

 

8. Cal que l’/la interessat/da, com a treballador/a públic/a, tingui present igualment el 

contingut de l’artícle 53.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público. En aquest s’estableix, entre d’altres, principis rectors del codi 

de conducta dels treballadors públics que aquests s’abstindran en aquells 

assumptes en els què tinguin un interès personal, així com de tota activitat 

privada o interès que pugui suposar un risc de plantejar conflictes d’interessos 

amb el seu lloc públic. 

 

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

mateixa, serà sancionat conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici 

de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi incorregut. 

 

En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta disciplinària 

de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 

 

10. L'art. 333. a) i l'art. 344 del 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 I.G.M amb una activitat privada 

secundària per compte propi, consistent en l’exercici de la docència en 

l’àmbit de la psicologia educativa en el centre “Institut Rocafort-Centre 

d’Estudis Professionals” i amb una jornada setmanal de 5 hores, 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. (5).  

 

 

13  RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVIT AT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIP AL 

PRESENTADA PER ESV. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

Supòsit de fet 
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1. La senyora E.S.V., treballadora de l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria de 

professor/a titular de secundària A, adscrita a la direcció d’Ensenyament, ha 

presentat per registre d’entrada núm. 0812130008-1-2015-037908-1, d’11 

d’octubre de 2016, escrit de sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en el 

què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació 

amb una activitat privada secundària per compte propi, per a l’exercici 

professional de la psicologia en el centre “Elena”, situat a Vilassar de Mar i amb 

una remuneració mensual variable i amb una jornada setmanal, a partir de 

novembre, de 2 hores/dia (10 hores/setmana). 

 

2. La senyora Santos fou contractada mitjançant per Decret 7717/2016, de 25 

d’octubre, per substitució, a temps complet, des del 10 d’octubre de 2016, per 

substituir la titular mentre aquesta romangués en situació d’incapacitat temporal. 

 

Fonaments de dret 

 

1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al 

Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de 

la Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

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

personal al servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En 

cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido 

en el ámbito de aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de 

cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o 

menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su 

imparcialidad o independencia.”. 

 

Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en 

l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les 

corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa 

jurídica de la relació de treball. I en igual sentit ho recull la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, que a la seva exposició de motius reflecteix, entre 

d’altres principis inspiradors d’aquesta: 
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- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a 

un sol lloc de treball de treball, 

 

- El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no 

desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment 

estricte dels deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin 

comprometre la independència, la imparcialitat o l’objectivitat en les 

tasques que tenen encomanades per raó del servei. 

 

L’article 1.2. de la mateixa llei determina que aquesta s’aplica a les activitats del 

personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les 

empreses que en depenen. 

 

3. Els articles 16 i 17 de la Llei 21/1987, i l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 

locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o 

privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia. 

 

4. Altrament, convé esmentar les prohibicions contemplades explícitament a l’art. 

11 de la norma catalana, en concret i respecte la sol·licitud que ara ens 

ocupa, les establertes als apartats següents: 

 

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

incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la 

dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 

directament amb les que desenvolupi el departament, l’organisme, l’ 

entitat o l’empresa pública en què presta serveis.  

 

S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici 

d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament 

interessats.  

 

És important també posar de relleu que s’exceptuen de compatibilitat les 

activitats professionals que han de prestar a persones a qui s’estigui 

obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic. 

 

c)  El desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter 

professional, ja sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 
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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. 

 

I l'art. 330 del Decret 214/1990 esmentat, recull que no és possible el 

reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de 

caràcter professional, entre d’altres supòsits, quan: 

 

.- el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 

llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti 

serveis el personal; 

.- quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència 

d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat 

local; 

.- les activitats de gestoria, mediació, representació d’interessos de particulars 

davant l’entitat local o de llurs organismes. 

 

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 és de trenta-set hores i mitja setmanal 

(37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. El Conveni que regula el 

personal docent d’aquesta Corporació, estableix, amb caràcter general, per 

aquest personal que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja 

setmanal (37,5). 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 tenim en compte que la senyora S., demana l’exercici d’una segona activitat la 

durada de la qual és de 10 hores/setmana; la suma total entre aquesta i l’activitat 

pública (46,40 hores) no supera, el topall establert a la norma. 

 

Això no obsta, per advertir que la realització de la segona activitat no pot 
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modificar ni interferir en la jornada i horari que té establert en aquest Ajuntament, 

tal i com expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com 

també ho disposa l’article 343 del Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques. 

 

6. La mateixa normativa que venim referint igualment determina que els 

reconeixements de compatibilitat resten sense efecte en cas de canvi de lloc 

de treball en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de 

treball. 

 

7. L’article 13 de la Llei 21/1987 de la Generalitat de Catalunya, de 26 de 

desembre, doncs és taxativa la seva redacció en explicitar que el personal a 

qui es refereix aquesta Llei no podrà invocar o fer ús de la seva condició 

pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

 

8. Cal que l’/la interessat/da, com a treballador/a públic/a, tingui present 

igualment el contingut de l’artícle 53.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público. En aquest s’estableix, entre d’altres, principis 

rectors del codi de conducta dels treballadors públics que aquests 

s’abstindran en aquells assumptes en els què tinguin un interès personal, així 

com de tota activitat privada o interès que pugui suposar un risc de plantejar 

conflictes d’interessos amb el seu lloc públic. 

 

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

ella mateixa, serà sancionat conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense 

perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi incorregut. 

 

En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta 

disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre 

incompatibilitats. 

 

10. L'art. 333. a) i l'art. 344 del 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 
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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 E.S.V. amb una activitat privada 

secundària per compte propi, com a professional en l’àmbit de de la 

psicologia, en el centre “Elena” i amb una jornada setmanal de 10 

hores, 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. (5).  

 

 

14  RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVIT AT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIP AL 

PRESENTADA PER RCL. 
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El Senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

presenta la proposta següent: 

 

Supòsit de fet 
 
 

1. El senyor R.C.L., treballador de l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria de 

professor/a titular de secundària A, , adscrit a la direcció d’Ensenyament, ha 

presentat per registre d’entrada núm. 0812130008-1-2015-038495-1, de 18 

d’octubre de 2016, escrit de sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en 

el què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta 

Corporació amb una activitat privada secundària per compte aliè, en el club 

esportiu “Canet de Mar Sports, SL”, com a monitor esportiu, amb una 

remuneració mensual de 327,51 euros i amb una jornada setmanal de 5 

hores/setmana. 

 

2. El senyor Campaña fou contractat pel ja extingit Institut Municipal d’Educació 

(integrat a aquest Ajuntament de Mataró l’any 2013) mitjançant per Decret 

1203/2006, de 24 d’octubre, per vacant, àrea d’educació física, a temps 

complet, des del 17 d’octubre de 2016 i fins a la resolució del procés selectiu 

per a la cobertura definitiva de la plaça. 

 

3. L’article 4 de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de 

l'esport, disposa que els animadors o monitors esportius professionals d’un 

esport determinat permet fer funcions d’instrucció esportiva, formació, 

animació, condicionament físic, millora de la condició física, control i altres 

funcions anàlogues respecte a les persones que aprenen i practiquen aquest 

esport, si aquesta pràctica no va enfocada a la competició esportiva. 

 

Altrament l’art. 10 també recull que la prestació dels serveis propis 

d'animador/a o monitor/a esportiu/va professional requereix la presència física 

del professional o la professional en l'exercici de les activitats esportives. 

 

Fonaments de dret 

 

1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al 

Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de 
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la Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

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

personal al servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En 

cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido 

en el ámbito de aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de 

cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o 

menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su 

imparcialidad o independencia.”. 

 

Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en 

l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les 

corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa 

jurídica de la relació de treball. 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. 

 

Des de la vessant funcional, l’activitat privada com la que planteja exercir 

l’interessat, (com a monitor esportiu) i la que ve realitzant en aquest 

Ajuntament com a professor de secundària titular A, tot i la seva connexió en 

l’àmbit de l’educació física, no adquireixen aquestes el caràcter de “relació 

directa” que la norma especifica. En aquest sentit, entenem que el 

desenvolupament de l’activitat privada permet seguir exercint les funcions 

públiques de manera adequada i completa. És a dir, aquesta relació entre 

ambdues categories professionals assentades en la docència, sembla no 

conduir a comprometre els valors que pretén tutelar el règim d’incompatibilitats 

previst per la normativa en vigor que venim 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, sota el criteri d’aquesta assessora, el desenvolupament 

d’ambdues professions en els termes que es plantegen no suposa que es vegi 
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compromesa la garantia de neutralitat, imparcialitat i el correcte funcionament 

del servei públic. 

 

Tot i això, no obsta el que com a treballador públic 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. 

 

I l'art. 330 del Decret 214/1990 esmentat, recull que no és possible el 

reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de 

caràcter professional, entre d’altres supòsits, quan: 

 

.- el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 

llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti 

serveis el personal; 

 

.- quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència 

d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat 

local.  

 

.- les activitats de gestoria, mediació, representació d’interessos de particulars 

davant l’entitat local o de llurs organismes. 

 

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 és de trenta-set hores i mitja setmanal 

(37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. El Conveni que regula el 

personal docent d’aquesta Corporació, estableix, amb caràcter general, per 

aquest personal que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja 
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setmanal (37,5). 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 tenim en compte que el senyor Campaña, demana l’exercici d’una segona 

activitat la durada de la qual és de 5 hores/setmana; la suma total entre aquesta i 

l’activitat pública (41,40 hores) no supera, amb claredat, el topall establert a la 

norma. 

 

Això no obsta, per advertir que la realització de la segona activitat no pot 

modificar ni interferir en la jornada i horari que té establert en aquest Ajuntament, 

tal i com expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com 

també ho disposa l’article 343 del Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques. 

 

Aspecte aquest que l’interessat haurà de tenir en compte atès que, com hem 

indicat abans en el fet tercer, la llei catalana 3/2008, de l'exercici de les 

professions de l'esport, obliga, per a la prestació dels serveis de monitor esportiu, 

a la presència física del/de la professional en l'exercici de les activitats esportives. 

 

6. La mateixa normativa que venim referint igualment determina que els 

reconeixements de compatibilitat resten sense efecte en cas de canvi de lloc 

de treball en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de 

treball. 

 

7. L’article 13 de la Llei 21/1987 de la Generalitat de Catalunya, de 26 de 

desembre, doncs és taxativa la seva redacció en explicitar que el personal a 

qui es refereix aquesta Llei no podrà invocar o fer ús de la seva condició 

pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

 

8. 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 què 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 
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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 el senyor R.C.L amb una activitat privada 

secundària per compte alié, en el club esportiu “Canet de Mar Sports, 

SL”, com a monitor esportiu i amb una jornada setmanal de 5 hores, 

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. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5).  

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart i cinc minuts de tres de la 

tarda, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la 

present acta. 

 


