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Data publicació: 19/10/2017 

 

 

 

 

ACTA NÚM. 20/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOC AL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 3 DE D’OCTUBRE DE  2016. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el tres d’octubre 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           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    Tinent d’Alcalde 
Na Núria Moreno Romero   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   3na. 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  

 

En Juan Manuel Vinzo Gil   4rt.   Tinent d’Alcalde 
Na Isabel Martínez Cid    5na  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  19 de 
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setembre de 2016 

 

2 – DESPATX OFICIAL   

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ                      

CONÒMICA  

  

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÓMICS 

 

3 Adquisició directa i a títol onerós, en exercici del dret de tanteig i retracte, de la finca  

amb referència cadastral 4203619DG5040S0006KT per incorporar-la al parc 

d'habitatges municipal. 

 

4 Adquisició directa i a títol onerós, en exercici del dret de tanteig i retracte, de la finca 

amb referència cadastral 3084515DF5938S0013JP per incorporar-la al parc 

d'habitatges municipal. 

 

5  Adquisició directa i a títol onerós, en exercici del dret de tanteig i retracte, de la finca 

amb referència cadastral 4597201DF5949N0017WR per incorporar-la al parc 

d'habitatges municipal. 

  

 -Servei de Compres i Contractacions - 

 

6 Aprovar l’adjudicació de la millora estructural de la Sala de Coordinació  i renovació 

de l’ integrador de comunicacions de la Policia Local. 

 

7 Aprovar l’adjudicació del subministrament de recanvis de vehicles pel Servei 

d’Espais Públics i Policia Local 

 

 

           

CIM  ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

                   

 -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge - 

 

8 Aprovació inicial del Projecte d’urbanització sector El Sorrall, fase 1: transformació 

de la carretera C-1415c en via urbana. 
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9 Aprovació inicial del Projecte d’urbanització sector El Sorrall, fase 2: vial d’enllaç 

entre la rotonda ramal c-60 i la ctra. C-1415c 

 

                   

PRECS I PREGUNTES 

 

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

 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL  

 

Servei de Relacions Institucionals i Assistència Ju rídica de Recursos Humans 

 

10 Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici concurrent 

del lloc de treball principal presentada per MSS. 

 

 

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  19 de setembre de       

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                      

CONÒMICA  
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DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÓMICS 

 

3 ADQUISICIÓ DIRECTA I A TÍTOL ONERÓS, EN EXERCICI DEL DRET DE 

TANTEIG I RETRACTE, DE LA FINCA  AMB REFERÈNCIA CAD ASTRAL    

4203619DG5040S0006KT PER INCORPORAR-LA AL PARC D'HA BITATGES 

MUNICIPAL. 

 

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 26/05/2016, 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 

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 
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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: 4203619DG5040S0006KT 

Dades Registrals:   

 

Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les 

característiques de l’habitatge, informe de valoració del preu de l’immoble (que es 

situa per sota del mercat de mercat), informe jurídic, informe de qualificació 

urbanística i dades registrals i cadastrals identificatives de l’immoble.  

 

Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; 

articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 

extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 

d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de 

desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de 

maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya,  relatiu als drets reals; la disposició 

addicional 2a del Real decret Legislatiu3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 

el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.  

 

Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de 

juny de 2015, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau, 

dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de 

tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant 

resolució da data 01/08/2016 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, 
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arrendataris i ocupants, per un import de QUARANTA MIL EUROS (40.000 €), 

l’habitatge situat a Mataró, titularitat de l’entitat BANKIA, S.A., que respon a les 

següents dades registrals i cadastrals: 

 

Referència cadastral: 4203619DG5040S0006KT   

Dades Registrals:   

 

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

106226, per un import de 40.000 euros, amb càrrec a la partida 400200 15231K 

62200 vinculada al Pla d’habitatges 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 BANKIA, S.A., a la Diputació de Barcelona, a la 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a la Secció d’Habitatge” 

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

 Vots favorables:     Unanimitat (5)  
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4 ADQUISICIÓ DIRECTA I A TÍTOL ONERÓS, EN EXERCICI DEL DRET DE 

TANTEIG I RETRACTE, DE LA FINCA AMB REFERÈNCIA CADA STRAL 

3084515DF5938S0013JP PER INCORPORAR-LA AL PARC D'HA BITATGES 

MUNICIPAL. 

 

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

la proposta següent 

 

“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix 

la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la 

Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis 

de demanda forta i acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits 

pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjanant 

compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.  

 

Aquesta norma preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui 

exercir en benefici del municipi on es troba situat l’habitatge. En aquest sentit, el 

President de l’Agència Catalana de l’Habitatge ha notificat al consistori mitjançant 

ofici de data 01/07/2016, 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 

objecte del dret de tanteig referit en benefici de l’Ajuntament de Mataró.  Es requereix 

al consistori per tal que es pronunciï sobre hi ha interès o no de poder incorporar 

algun dels habitatges relacionats al patrimoni municipal.  

 

D’altra banda, l’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar 

solució a les demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la 

crisi. I davant de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a 

seguir és precisament la d’adquirir nous habitatges per incorporar-los al parc 

d’habitatges propi amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat 

s’ha dotat al pressupost municipal d’una partida específica.   

 

Així doncs, l’instrument jurídic del dret de tanteig, que ha nascut amb l’aprovació del 

Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària, facilitarà 

la consecució d’aquestes polítiques municipals.  
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Dels habitatges relacionats a l’ofici de l’Agència Catalana de l’Habitatge, i un cop 

analitzats pels tècnics municipals, n’hi ha un que s’estima idoni per ser adquirit de 

forma directa i a títol onerós per part de l’Ajuntament de Mataró atès el seu preu, 

ubicació i característiques.   

 

Es tracta de l’habitatge que respon a les següents dades: 

 

Referència cadastral: 3084515DF5938S0013JP 

Dades Registrals:  Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, als folis 

211 i 14 dels volums 3117 i 3330, llibres 67 i 140 de Mataró, inscripcions 1ª i 11ª, 

finca 4376.  

 

Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les 

característiques de l’habitatge, informe de valoració del preu de l’immoble (que es 

situa per sota del mercat de mercat), informe jurídic, informe de qualificació 

urbanística i dades registrals i cadastrals identificatives de l’immoble.  

 

Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; 

articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 

extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 

d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de 

desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de 

maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya,  relatiu als drets reals; la disposició 

addicional 2a del Real decret Legislatiu3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 

el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.  

 

 

Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de 

juny de 2015, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau, 

dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de 

tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de l’habitatge 

situat a Mataró, que respon a les dades recollides al punt 2on d’aquests acords. 
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SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens, 

arrendataris i ocupants, per un import de CINQUANTA-NOU MIL TRES-CENTS 

NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (59.394,32 €), 

l’habitatge situat a Mataró, titularitat de l’entitat BANCO SABADELL, S.A., que respon 

a les següents dades registrals i cadastrals: 

 

Referència cadastral: 3084515DF5938S00013JP 

Dades Registrals:  Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, als folis 

211 i 14 dels volums 3117 i 3330, llibres 67 i 140 de Mataró, inscripcions 1ª i 11ª, 

finca 4376.  

 

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’adquisició d’aquest 

immoble, amb càrrec a la partida 40020015222Z62200 vinculada al Pla d’Habitatge, 

del pressupost municipal.  

 

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 BANCO SABADELL, S.A, a la l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya, a la Secció d’Habitatge.  

 

VOTACIÓ: Ordinària 

 Vots favorables:     Unanimitat (5)  
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5  ADQUISICIÓ DIRECTA I A TÍTOL ONERÓS, EN EXERCICI DE L DRET DE 

TANTEIG I RETRACTE, DE LA FINCA AMB REFERÈNCIA CADA STRAL 

4597201DF5949N0017WR PER INCORPORAR-LA AL PARC D'HA BITATGES 

MUNICIPAL.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix 

la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la 

Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis 

de demanda forta i acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits 

pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjanant 

compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.  

 

Aquesta norma preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui 

exercir en benefici del municipi on es troba situat l’habitatge. En aquest sentit, el 

President de l’Agència Catalana de l’Habitatge ha notificat al consistori mitjançant 

ofici de data 01/07/2016, 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 

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 
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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: 4597201DF5949N0017WR 

Dades Registrals:   

 

Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les 

característiques de l’habitatge, informe de valoració del preu de l’immoble (que es 

situa per sota del mercat de mercat), informe jurídic, informe de qualificació 

urbanística i dades registrals i cadastrals identificatives de l’immoble.  

 

Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; 

articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 

extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 

d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de 

desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de 

maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya,  relatiu als drets reals; la disposició 

addicional 2a del Real decret Legislatiu3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 

el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.  

 

 

Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de 

juny de 2015, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau, 

dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de 

tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de l’habitatge 

situat a Mataró, que respon a les dades recollides al punt 2on d’aquests acords. 
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SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens, 

arrendataris i ocupants, per un import de TRENTA MIL VUIT-CENTS VUITANTA-

CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (30.885,93 €), l’habitatge situat a 

Mataró, titularitat de l’entitat BANCO SABADELL, S.A., que respon a les següents 

dades registrals i cadastrals: 

 

Referència cadastral: 4597201DF5949N00017WR 

Dades Registrals:   

 

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

106224, per un import de 30.885,93 euros, amb càrrec a la partida 400200 15231L 

62200 vinculada al Pla d’habitatges 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 BANCO SABADELL, S.A, a la l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya, a la Secció d’Habitatge.  

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

 Vots favorables:     Unanimitat (5)  
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-Servei de Compres i Contractacions - 

 

6 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE LA MILLORA ESTRUCTURAL D E LA SALA DE 

COORDINACIÓ  I RENOVACIÓ DE L’ INTEGRADOR DE COMUNI CACIONS DE LA 

POLICIA LOCAL. 

 

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 17 de maig de 2016 es va iniciar el 

procediment per la contractació, mitjançant procediment obert, no subjecte a 

regulació harmonitzada,  de  la millora estructural de la Sala de Coordinació i 

renovació de l’ integrador de comunicacions de   la Policia Local de l’Ajuntament de 

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

163.636,36 euros, IVA no inclòs. 

 

Mitjançant informe de data 15 de  setembre  de 2016  l’ Intendent major cap de la 

Policia Local   va procedir a la valoració tècnica de les ofertes, i mitjançant informe de 

data 23 de setembre de 2016,    va procedir   a la valoració de les ofertes 

econòmiques,   tot quedant classificada en primer lloc l’empresa Alumbrados Viarios, 

S.A. 

 

S’adjunta al present acord còpia dels informes esmentats. 

 

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a la partida corresponent del pressupost municipal aprovat per a la 

present anualitat. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants i la Disposició 

Addicional Trenta-quatrena del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 

han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer. Adjudicar la millora estructural de la Sala de Coordinació  i renovació de    

l’integrador de comunicacions de la Policia Local, a favor de l’empresa 

Alumbrados Viarios SA per import de 141.545,45 €, iva exclòs. 

 

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 per import de  7.077,27 euros, 

corresponent al 5% del pressupost base de licitació, advertint-lo que cas 

de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva 

oferta. 

 

b) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el 

Registre Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de 

l'entitat i els estatuts per que es regeixi, i aquella en què consti el darrer 

objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les 

prestacions objecte del contracte.  

 

c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de 

l’escriptura d’apoderament o nomenament del legal representant 

degudament validada per l’assessora jurídica del Servei de Compres i 

Contractacions. (Aquest tràmit comporta el pagament d’una taxa de 19 €). 

 

d) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb 

una Administració pública que estableix l’art. 60 del Text refós de la Llei 

de contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de 

prohibició de contractar amb aquesta Administració local l’existència de 

deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període 

executiu. 
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e) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

f) Pòlissa d’ assegurança d’ indemnització per riscos professionals amb una 

cobertura mínima de 300.000 € i rebut conforme està al corrent de 

pagament, així com compromís de la seva renovació o pròrroga durant tota 

l’execució del contracte.  

 

g) Acreditació del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels 

Minusvàlids (LISMI) i de la LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de 

Dones i Homes, si els és exigible pel nombre de personal. En cas 

contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa.  

 

Tercer. Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada i aportat 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  94,50 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 

 

Cinquè. Disposar a favor d’ Alumbrados Viarios  S.A, l’import de 171.270 euros, a 

càrrec de la corresponent partida del pressupost municipal aprovat per a la 

present anualitat ( D núm. 106.131)                

Sisè. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, autoritzar, a càrrec de la corresponent 

partida, l’ operació comptable inversa següent:  

- A/ núm. 106132 per import de 26.730 euros.  

           

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

contractant”. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

 Vots favorables:     Unanimitat (5)  
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7 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE RECA NVIS DE 

VEHICLES PEL SERVEI D’ESPAIS PÚBLICS I POLICIA LOCA L 

 

 

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 17 de maig de 2016 es va iniciar el 

procediment per la contractació, mitjançant procediment obert, no subjecte a 

regulació harmonitzada, per a la contractació del subministrament de recanvis del 

vehicles del Servei d’Espais Públics i de la Policia Local de l’Ajuntament de Mataró, 

per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 43.669,42 

euros, IVA no inclòs. 

 

Mitjançant informe de data 14 de juliol de 2016, la cap de la Secció d’Oficis i Serveis 

va procedir a la valoració de l’oferta econòmica, únic criteri d’adjudicació avaluable, 

tot quedant classificada en primer lloc l’empresa Autopreu, S.L. 

 

A data de l’informe esmentat, Autopreu, S.L no complia el requisit de disposar de 

magatzem propi a Mataró, establert com a condició especial d’execució, recollida a la 

clàusula novena del plec de condicions administratives i tècniques, per tal de disposar 

de manera permanent dels materials objecte de subministrament i poder donar un 

servei immediat i òptim. 

 

S’adjunta al present acord còpia de l’informe esmentat. 

 

En data 22 de juliol de 2016, Autopreu, S.L va rebre un requeriment formal per tal que 

en el termini de 30 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la recepció del 

requeriment, aportés documentació acreditativa de disposar de magatzem ubicat a 

Mataró o, en cas contrari, s’entendria retirada la seva oferta i es procediria a demanar 

la corresponent documentació al licitador classificat en segona opció.  

 

Consta a l’expedient resposta d’Autopreu, S.L., al requeriment esmentat on confirma 

que no disposa de magatzem propi però poden entregar les comandes de manera 

immediata en el termini màxim de 24 hores. No obstant, els plecs que regeixen 
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aquesta contractació són clars al respecte. Aquest requisit té caràcter d’obligació 

contractual essencial. Disposar de magatzem propi a Mataró és indispensable perquè 

el personal de l’Ajuntament pugui recollir petit material en el magatzem del 

subministrador en qualsevol moment que sigui necessari.  

 

Consta informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de 

data 5 de setembre de 2016, relatiu a la manca de compliment de l’obligació 

contractual essencial prevista als plecs. 

Per aquest motiu, s’ha de descartar la seva oferta i adjudicar el contracte a l’empresa 

Establecimientos Coll, S.A., que sí ha acreditat disposar de magatzem a Mataró.  

 

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a les partides corresponents dels pressupostos municipals aprovats per 

a la present anualitat i es preveu l’existència en els pressupostos que s’aprovin per 

als exercicis 2017 i 2018. 

 

L’article 151.2 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 (TRLCSP), estableix 

que l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa per a què, entre d’altra documentació,  acrediti 

disposar efectivament dels mitjans a què s’hagués compromès a dedicar o adscriure 

a l’execució del contracte. Posteriorment, el mateix article preveu que, de no 

complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà 

que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en tal cas a sol·licitar la mateixa 

documentació al licitador següent, en l’ordre en què hagin quedat classificades les 

ofertes. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants i la Disposició 

Addicional Trenta-quatrena del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

 

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 

han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents 

acords: 
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Sisè. Declarar retirada l’oferta d’Autopreu S.L., en no complir l’obligació 

contractual essencial prevista als plecs de disposar de magatzem propi a 

Mataró, d’acord amb el previst a la clàusula novena del plec de condicions 

administratives i tècniques. 

 

Setè. Adjudicar el subministrament de recanvis de vehicles pel Servei d’Espais 

Públics i Policia Local, a favor de l’empresa Establecimientos Coll, S.A., pels 

preus unitaris que consten en la seva oferta. 

 

Vuitè. D’acord amb la Disposició Addicional Trenta-quatrena del Reial decret 

legislatiu 3/2011, aprovar un pressupost màxim pels dos anys de durada del 

contracte de 43.669,42 euros, IVA no inclòs.  

 

Novè. 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:  

 

h) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia per import de 2.183,47 euros, 

corresponent al 5% del pressupost base de licitació, advertint-lo que cas 

de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva 

oferta. 

 

i) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el 

Registre Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de 

l'entitat i els estatuts per que es regeixi, i aquella en què consti el darrer 

objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les 

prestacions objecte del contracte.  

 

j) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de 

l’escriptura d’apoderament o nomenament del legal representant 

degudament validada per l’assessora jurídica del Servei de Compres i 

Contractacions.(Aquest tràmit comporta el pagament d’una taxa de 19 

€). 

 



 19

k) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per 

contractar, amb  declaració conforme no ha estat donat de baixa de 

l’esmentada matrícula. 

 

l) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb 

una Administració pública que estableix l’art. 60 del Text refós de la Llei 

de contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de 

prohibició de contractar amb aquesta Administració local l’existència de 

deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període 

executiu. 

 

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

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

n) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, o en el  registre 

oficial en què hagi d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, 

que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats, sigui 

almenys de 37.000,00 euros. 

 

o) Una relació dels principals serveis realitzats en els darrers cinc anys, 

que inclogui import, data i  destinatari, públic o privat.  

p) Certificats acreditatius d’haver executat en el últim cinc anys un mínim 

de dos contractes d’objecte anàleg al del present contracte i import 

mínim anual de 22.000 euros. Aquests certificats hauran d’estar expedits 

per l’òrgan públic o subjecte de dret privat al qual s’hagi prestat el servei. 

q)  Acreditació del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels 

Minusvàlids (LISMI) i de la LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de 

Dones i Homes, si els és exigible pel nombre de personal. En cas 

contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa.  

 

Desè. Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada i aportat 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. 

 



 20 

Onzè. 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 91,05 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 

 

Dozè. Disposar a favor de Establecimientos Coll, S.A, l’import de 52.840 euros, a 

càrrec de les corresponents partides dels pressupostos municipals aprovats 

per a la present anualitat i pels s’aprovin pels exercicis 2016 a 2018, 

desglossats de la manera següent: 

 

Partida 700101/153010/21400 del Servei d’Espais Públics. 

Exercici 2016: import de 6.000 euros (operació comptable D núm. 98009). 

Exercici 2017 i 2018: import de 42.000 euros (operació comptable ADPOS 

núm. 98010). 

 

Partida 700400/132240/21400 del Servei de Policia Local. 

Exercici 2016: import de 605 euros (operació comptable D núm. 98016). 

Exercici 2017 i 2018: import de 4.235 euros (operació comptable ADPOS 

núm. 98018). 

                 

Vuitè. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, autoritzar, a càrrec de les 

corresponents partides, les operacions comptables inverses següents:  

- A/ núm. 98011 per import de 6.000 euros.  

- APOS/ núm. 98012 per import de 36.000 euros. 

- A/ núm. 98017 per import de 605 euros . 

- APOS/ núm. 98019 per import de 3.630 euros. 

 

Novè.   Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i 

suficient a les partides  dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que 

s’aprovin pels exercicis  2017 i 2018, a fi de poder atendre les obligacions 

que meriti aquesta contractació durant les anualitats esmentades. 

           

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

contractan”t”. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

 Vots favorables:     Unanimitat (5)  
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CIM  ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

                   

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge - 

 

8 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ SEC TOR EL 

SORRALL, FASE 1: TRANSFORMACIÓ DE LA CARRETERA C-14 15C EN VIA 

URBANA . 

 

La Sra. Núria Calpe , regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge,  presenta la proposta següent: 

 

“La societat municipal PUMSA ha presentat per a la seva aprovació el Projecte 

d’urbanització sector El Sorrall, fase 1: transformació de la carretera C-1415c en via 

urbana, en la seva qualitat d’administració actuant nomenada pel Ple de l’Ajuntament 

el 7 de novembre de 2006 i reiterat en acord plenari de 6 de maig de 2015 en que es 

va sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’inici del procediment pel traspàs d’un tram 

de la ctra. C-1415c. 

 

Aquest tram de la carretera està inclòs en la Modificació puntual del Pla general 

d’ordenació relatiu al sector El Sorrall, aprovada definitivament pel conseller de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el 31 de juliol de 2014, la qual 

delimita el polígon d’actuació urbanística, UA-88 El  Sorrall, d’execució directa en sòl 

urbà no consolidat, pel sistema de reparcel·lació per cooperació. 

 

Els traspàs de la titularitat del tram de la ctra. C-1415c, pq 1+335 a 1+655, dins el 

sector El Sorrall, de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Mataró, en virtut del 

Conveni subscrit el 13 de juliol de 2015 i la seva addenda de 25 de gener de 2016, ha 

estat aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, el 28 d’abril de 2016. Dels pactes 

convinguts cal destacar: 

 

- L’Ajuntament de Mataró abans del 31 de desembre de 2017, aprovarà, licitarà i 

executarà el “Projecte d’Urbanització sector “El Sorrall” Fase1: Transformació de 



 22 

la carretera C-1415c en via urbana”, i també s’encarregarà de la direcció 

facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres. 

 

- La Diputació de Barcelona aportarà 470.000 €, a la presentació de justificants de 

la despesa total o parcials, com a màxim, abans del 31 de març de 2018. 

 

- L’adjudicació del contracte d’obres es notificarà a la Gerència de Serveis 

d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, de la Diputació de Barcelona. 

 

- Abans d’iniciar les obres és preceptiu obtenir permís d’obra de la Diputació de 

Barcelona, a través de la Gerència indicada. 

 

La base 7 de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 

Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, permet a l’ens destinatari 

encarregar l’execució de les actuacions en ens instrumentals seus, com és PUMSA. 

 

Les companyies subministradores afectades, abans de la redacció del projecte, han 

presentat  els plànols de les seves instal·lacions que estan incorporats al projecte. 

 

Ha estat sol·licitat informe als diferents Serveis municipals afectats, que han informat 

favorablement amb observacions i consideracions a incorporar a l’aprovació definitiva 

del projecte. 

 

Vistos els informes tècnics i jurídic; els articles 58, 72, 89 i 119 del Decret Legislatiu 

1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 23 i 96 del 

Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo a la 

Junta de Govern Local, en virtut de les competències delegades per Resolució de 

l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, l’adopció, si s’escau, dels següents 

ACORDS 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització sector El Sorrall, fase 1: 

transformació de la carretera C-1415c en via urbana, presentat i redactat per la 

societat municipal PUMSA, en la seva qualitat d’administració actuant, amb les 

condicions establertes en els informes tècnic, els quals es donen trasllat a PUMSA 

per al seu compliment. 
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Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes 

en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya, 

al tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal. 

 

Tercer.- Sol·licitar informe als organismes públics competents afectats i concedir el 

termini d’un mes a les empreses de subministrament de serveis afectades perquè es 

pronunciïn sobre el projecte. 

 

Quart.- Traslladar l’acord i el projecte a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 

Viàries i Mobilitat, de la Diputació de Barcelona, als efectes de seguiment del 

Conveni susbscrit, el 13 de juliol de 2015 i la seva addenda de 25 de gener de 2015, 

de traspàs de la titularitat del tram de la ctra. C-1415c, pq 1+335 a 1+655, dins el 

sector El Sorrall. 

 

Cinquè.- Comunicar a la Diputació de Barcelona, que l’Ajuntament de Mataró té 

encarregada en la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró (PUMSA), 

l’execució de les obres i la justificació de la despesa, previstes al pacte 5 del Conveni 

indicat, d’acord amb la previsió de la Instrucció 7 de gestió d’actuacions derivades de 

les Meses de Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 

Sisè.- Notificar aquests acord a les persones interessades als efectes escaients”. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

 Vots favorables:     Unanimitat (5)  

 

9 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ SEC TOR EL 

SORRALL, FASE 2: VIAL D’ENLLAÇ ENTRE LA ROTONDA RAM AL C-60 I LA 

CTRA. C-1415C 

 

La Sra. Núria Calpe , regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge,  presenta la proposta següent: 

 

“La societat municipal PUMSA ha presentat per a la seva aprovació el Projecte 

d’urbanització El Sorrall, fase 2: vial d’enllaç entre la rotonda ramal c-60 i la ctra. C-



 24 

1415c, en la seva qualitat d’administració actuant nomenada pel Ple de l’Ajuntament 

el 7 de novembre de 2006 i reiterat en acord plenari de 6 de maig de 2015. 

 

Aquest tram de vial està inclòs en la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 

relatiu al sector El Sorrall, aprovada definitivament pel conseller de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el 31 de juliol de 2014, la qual delimita 

el polígon d’actuació urbanística, UA-88 El  Sorrall, d’execució directa en sòl urbà no 

consolidat, pel sistema de reparcel·lació per cooperació. 

 

Les companyies subministradores afectades, abans de la redacció del projecte, han 

presentat  els plànols de les seves instal·lacions que estan incorporats al projecte. 

 

Ha estat sol·licitat informe als diferents Serveis municipals afectats, que han informat 

favorablement amb observacions i consideracions a incorporar a l’aprovació definitiva 

del projecte. 

 

Vistos els informes tècnics i jurídic; els articles 58, 72, 89 i 119 del Decret Legislatiu 

1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 23 i 96 del 

Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo a la 

Junta de Govern Local, en virtut de les competències delegades per Resolució de 

l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, l’adopció, si s’escau, dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització sector El Sorrall, fase 2: 

vial d’enllaç entre la rotonda ramal c-60 i la ctra. C-1415c, presentat i redactat 

per la societat municipal PUMSA, en la seva qualitat d’administració actuant, 

amb les condicions establertes en els informes tècnic, els quals es donen 

trasllat a PUMSA per al seu compliment. 

 

Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació 

d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més 

divulgació a Catalunya, al tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal. 
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Tercer.- Sol·licitar informe als organismes públics competents afectats i 

concedir el termini d’un mes a les empreses de subministrament de serveis 

afectades perquè es pronunciïn sobre el projecte. 

 

Quart.- Notificar aquests acord a les persones interessades als efectes escaients”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

 Vots favorables:     Unanimitat (5)  

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

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

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

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

 

 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL  

 

Servei de Relacions Institucionals i Assistència Ju rídica de Recursos Humans 

 

10 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITA T PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIP AL 

PRESENTADA PER MSS . 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

Supòsit de fet 

 

I. El senyor MSS, funcionari de l’Ajuntament de Mataró, amb la plaça d’agent de 

la Policia Local, ha presentat per registre d’entrada núm. 0812130008-1-2016-

03009-1, de 19/07/16, sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en la què 
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demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb 

una activitat privada secundària, per compte aliena, en el centre d’estudis 

Tangram, situat a Manlleu. Segons la documentació aportada, l’activitat 

consisteix en una col·laboració per a la impartició puntual de conferències o 

seminaris durant el curs escolar 2016-2017, amb possibilitat de ser 

perllongada. La jornada es refereix variable, depenent dels que es puguin 

organitzar. 

 

II. El centre Tangram és un centre autoritzat pel Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya per a la formació de seguretat privada i on 

s’imparteixen cursos de formació per als cossos de seguretat reconegut per 

l’ISPC (Institut de Seguretat Pública de Catalunya).  

 

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.”. 

 

3. Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estatal 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 
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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. d’aquesta 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. 

 

4. En el cas que ens ocupa, la condició de policia local comporta la seva subjecció 

al règim jurídic establert a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, reguladora de les 

policies locals de Catalunya. Aquest text disposa a l’article 37 que la condició de 

policia local és incompatible amb l’exercici de cap altra activitat pública o privada, 

feta excepció de les activitats no incloses en la legislació reguladora de les 

incompatibilitats. 

Val a dir que, respecte aquest marc regulatori, la tendència jurisprudencial 

s’inclina cap a una interpretació favorable en la possibilitat de compaginar la 

tasca policial amb una activitat remunerada, sempre i quan aquesta última no 

minvi de cap manera el complet i adequat exercici de l’activitat professional 

pública, ni comprometi la seva imparcialitat o independència. Altrament, i 

especialment en l’activitat secundària de formació que es planteja, suposa també 

que la segona activitat s’haurà d’exercir amb escrupolós respecte a l’horari 

assignat al lloc de treball de la persona interessada.  

 

5. 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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6. 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 i, sobretot, l’horari del cos de la policia local té les seves singularitats. 

En conseqüència, caldrà advertir a l’interessat que haurà de tenir present aquest 

topall establert per la norma. I tornem a fer especial incís que cal advertir que la 

realització de la segona activitat no pot modificar ni interferir en la jornada i horari 

que té establert l’interessat en aquest Ajuntament. 

 

7. 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. 

 

8. 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 no poden ser objecte de 

compatibilitat les activitats professionals que s’han de prestar a persones a 
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que hom està obligat a atendre en el desenvolupament del lloc/càrrec 

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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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 el senyor MSS amb una activitat privada 

secundària, per compte aliena, en el centre d’estudis Tangram, situat 

a Manlleu, consistent en una col·laboració per a la impartició puntual 

de conferències o seminaris durant el curs escolar 2016-2017, amb 

possibilitat de ser perllongada i amb una jornada variable, que no 

podrà sobrepassar el còmput d’hores indicat en el punt 6è., 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)  

 

 

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 secretari estenc la present acta. 

 


