Data publicació: 06/10/16

ACTA NÚM. 17/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 25 DE JULIOL DE 2016.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-cinc de juliol de dos mil setze, essent dos quarts de
dues del migdia, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte
de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president

Hi concorren:
En David Bote Paz
En Joaquim Fernàndez i Oller

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde

Na Núria Moreno Romero

2na. Tinent d’Alcalde

S’incorpora a la sessió en el punt núm. 8 de l’ordre del dia

Na Núria Calpe i Marquet
Na Isabel Martínez Cid
En Juan Carlos Jerez Antequera

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

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

Excusa la seva assistència el senyor Juan Manuel Vinzo Gil 4rt. 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 l’11 de juliol de
2016

1

2

DESPATX OFICIAL
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica-

3

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

4

Aprovació del projecte PECT MATARÓ-MARESME i de la presentació de la sol·licitud
de subvenció a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT) enmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020
-Servei de Compres i Contractacions-

5

Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la
contractació del servei de gestió de les deixalleries, mitjançant procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada, i reservat a centres especials d’ocupació i
empreses d’inserció.
SECRETARIA GENERAL

6

Donar compliment de la Sentència número 176/16, de 7 de juny de 2016
(Procediment Abreujat 277/2015-S) del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Barcelona que estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat contra
el decret número 5743/2015, de 17 de juliol, del regidor delegat de Serveis Centrals
pel qual es va desestimar el reclamació de responsabilitat patrimonial per haver
ensopegat amb el banc de la plaça de la Peixateria.

7

Donar compliment de la Sentència número 127/16, de 6 de maig de 2016
(Procediment Abreujat 308/2015) que estima parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat contra el decret número 5456/2015, de 9 de juliol, del regidor
delegat de Serveis Centrals pel que es desestima la reclamació administrativa de
responsabilitat patrimonial per accident amb ciclomotor.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge8

Donar-se per assabentats de la Sentència 143/2016 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 13, que desestima el recurs ordinari 29/2015, interposat contra la
3a. derrama del Projecte de reparcel·lació de la UA-53 El Verdet.

9

Donar-se per assabentats de la Sentència 162/2016 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9, que desestima el recurs abreujat 366/2015, interposat contra la
4t. Derrama, liquidació definitiva i recepció obres complementàries del Projecte de
reparcel·lació de la UA-53 El Verdet.
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Donar compliment de la Sentència 376/2016 del Tribunal Superior de Justícia, que
desestima el recurs d’apel·lació 80/2014, interposat per l’Ajuntament contra Sentencia
JCA 16 en recurs 196/2010, que estima recurs sobre devolució quantitat en execució
operació jurídica complementària sector Vallveric.

2

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans
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Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del
lloc de treball principal presentada per ESJ.

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 l’11 de juliol de 2016

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

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

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3

3

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

PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI
2016.

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

“Relació de fets

Les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2016 estableixen en l’article 54 que
de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció presentarà
trimestralment l’estat d’execució del pressupost acompanyat de la informació
complementària que permeti valorar el nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà
compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals,
Ocupació i Promoció Econòmica.

És per això que proposo:
Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2016.”

Es donen per assabentats

4

APROVACIÓ DEL PROJECTE PECT MATARÓ-MARESME I DE LA

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONVOCATÒRIA
PER A LA SELECCIÓ DE PROJECTES D’ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT
TERRITORIAL (PECT) ENMARCATS EN LA RIS3CAT I EN EL PROGRAMA
OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 2014-2020
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Per ORDRE GAH/95/2016 de 26 d’abril, del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge s’aproven les bases reguladores per al selecció
de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la
RIS3CAT i el programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s’obre la
convocatòria pública per presentar sol·licituds.

Els PECT s’emmarquen dins d’una estratègia territorial predeterminada per la
RIS3CAT i dins uns instruments condicionats per la normativa i les característiques
del Programa operatiu FEDER.

La RIS3CAT defineix quatre objectius:

1. Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l'eficiència
dels processos productius, la internacionalització i la reorientació dels sectors
consolidats cap a activitats de més valor afegit.
2. Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca, la
creativitat i la innovació, per crear i explotar noves vetes de mercat.
3. Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les capacitats
tecnològiques i creatives amb els sectors existents i emergents del territori.
4. Millorar globalment el sistema català d'innovació, reforçar la competitivitat de les
empreses, particularment de les pimes, i orientar les polítiques públiques cap al
foment de la innovació, la internacionalització i l'emprenedoria.

Per altra banda, els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i
liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells
comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i
actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort
component d'innovació. Els PECT:

a) Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. El seu disseny és
coherent amb un o més dels quatre objectius de la RIS3CAT: àmbits sectorials líders,
activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i entorn d'innovació.
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b) Contribueixen, mitjançant la implementació dels seus projectes, a les prioritats del
PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Els projectes han de prioritzar necessàriament
l'eix prioritari 1 i es poden emmarcar en els eixos prioritaris 1, 2, 3, 4 o 6. També han
de contribuir, en la mesura que sigui possible, a les prioritats transversals del PO
FEDER de Catalunya 2014-2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i
especialització intel·ligent. Com a mínim, han de contribuir a dues d'aquestes
prioritats.

c) S'emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i han de tenir un
impacte en la competitivitat del territori, com a mínim amb la implicació d'un àmbit
sectorial líder destacat al territori.

d) Defineixen un màxim de tres eixos prioritaris. Els projectes, les operacions i les
actuacions han de ser realistes i concrets, i han de tenir una vinculació clara i
demostrable en el territori.

e) Es fonamenten en els actius i les capacitats del territori (teixit productiu, recursos i
capacitats tècniques i personals) i compten amb la participació del teixit social i
econòmic.

La despesa mínima elegible per operació és de 200.000 €, subvencionable fins un
màxim del 50%

El projecte PECT Mataró-Maresme ha identificat tres grans àmbits d’especialització
en els quals emmarcarà els seus projectes: l’Esport i turisme, el Tèxtil, i la Innovació
social urbana.

Per als tres grans projectes/àmbits, s’han identificat els agents del territori
representants de la quàdruple hèlix (administració pública, sector privat, eix del
coneixement i societat civil) que desenvoluparan operacions i actuacions concretes
en el marc de l’estratègia RIS3CAT, que permetran el creixement empresarial i la
generació d’ocupació amb la innovació com a eix central del desenvolupament local.
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Així mateix, per a cada projecte s’estan elaborant operacions i actuacions
específiques

que lideraran

l’entitat representant del projecte

-l’Ajuntament de

Mataró-, que és també el responsable de la coordinació, justificació i interlocució amb
la generalitat, i les entitats sòcies – l’Ajuntament de Calella, la Fundació
Tecnocampus, Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya i Associació d'empresaris
de gènere de punt de Mataró i comarca (ASEGEMA).

Totes elles seran les responsables del desenvolupament de les operacions del PECT,
l’execució del pressupost i de l’aportació del cofinançament corresponent, que
correspon al 50% del pressupost.

Així mateix, també formaran part del projecte entitats participants del territori, com és
el Consell Comarcal del Maresme, Ajuntament de Canet de Mar i altres Ajuntaments
de la comarca del Maresme i altres entitats públiques o privades vinculades als
àmbits d’especialització identificats.

Totes les entitats membres del PECT, representant, sòcies i participants, han d’estar
obertes a la innovació i al canvi, i han de promoure la participació de la ciutadania a
les actuacions on estiguin involucrades.

El pressupost del PECT Mataró-Maresme té un pressupost global de 5.000.000€ i se
sol·licita una subvenció al fons FEDER del 50%, distribuïda entre les diferents
operacions a portar a terme en el període 2016-2020.

Les operacions del PECT Mataró-Maresme s’han de desenvolupar en el període
comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2020. Aquestes
operacions són les que es detallen a continuació:

1.

OP1 COORDINACIÓ: Coordinació del PECT Mataró-Maresme. Ajuntament de

Mataró

P1 TIC&INNOVACIÓ URBANA:
2.

OP2 Laboratori i desenvolupament d’innovació urbana. Ajuntament de Mataró.
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P2 REIMAGINE TEXTILE:
3.

OP3 Reimagine Emprenedoria i Talent. Fundació Tecnocampus.

4.

OP4 Reimagine Competitivitat Empresarial. Fundació Tecnocampus.

5.

OP 5. Maresme Innova-Tech&Talent. EURECAT-Centre Tecnològic de
Catalunya.

6.

OP 6. Impuls Reimagine Textile. EURECAT-Centre Tecnològic de Catalunya.

7.

OP 7. Trobada Innovació Tèxtil. Associació d'empresaris de géneres de punt
de Mataró i comarca (ASEGEMA).

P3 TURISME I ESPORT:
8.

OP8 Calella-Maresme Sport City Lab.

9.

OP9 Makers of Tourism & Sport.

10. OP10 Hub Coneixement i Rendiment esportiu.

Així mateix, la base 10 de la convocatòria estableix que en el moment de la
presentació de la sol·licitud, les entitats membres del PECT han de disposar d'una
carta de compromís signada, d'acord amb el model disponible en la normativa, que
inclogui:

a) El nomenament de l'entitat representant del PECT.
b) El compromís de participació activa de les entitats sòcies i participants no
beneficiàries i de l'aportació de recursos suficients per executar els projectes,
operacions i actuacions del PECT.

Així, amb la participació en la candidatura d’aquest projecte, i d’acord amb la carta de
compromís esmentada, l’Ajuntament de Mataró es compromet a:

-

desenvolupar de manera conjunta i segons la normativa aplicable les
operacions incloses en el projecte, segons el Pla de treball i financer previst a
la memòria tècnica i econòmica de la convocatòria.

-

que sigui designat l'Ajuntament de Mataró com a entitat representant del
PECT davant la Direcció General d'Administració Local en el procés de
presentació de la candidatura a la convocatòria.
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-

comprometre pressupostàriament i realitzar les aportacions econòmiques i
financeres necessàries per desenvolupar les operacions previstes en el PECT
Mataró-Maresme i poder presentar la despesa total elegible i efectivament
pagada perquè sigui reemborsada segons el pla financer inclòs a la
candidatura per a l’Ajuntament de Mataró

-

aportar els mitjans tècnics i operatius per realitzar totes les tasques i
operacions assignades al pla de treball i financer que es presenta a la
candidatura.

-

declarar que compleix amb les exigències i requeriments administratius
establerts a la convocatòria i aportar tota la documentació probatòria
necessària en el dossier de candidatura.

-

aportar totes les dades, informació i documentació que siguin necessàries per
complimentar adequadament els models de candidatura del PECT i facilitar la
tasca de l'entitat representant amb aquesta finalitat.

-

respectar els terminis i actuar diligentment davant els requeriments o
comunicacions que pugui rebre l'entitat representant en el procés de
candidatura, comprometent-se a presentar tota la informació i documentació
addicional que es pugui sol·licitar en el marc del procés de selecció de les
candidatures segons estableix la convocatòria.

-

respectar i sotmetre's als procediments i canals de comunicació establerts en
la convocatòria per a la resolució de conflictes o reclamació de drets o
interposició de recursos

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 5 de maig de 2016 i finalitza el 5 de
setembre de 2016, d'acord amb el que estableix l'article 4.

Fonaments de dret.
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Bases d’execució del pressupost municipal; el Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Ordre GAH/95/2016 de 26 d’abril del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya , per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i competivitat territorial
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 20142020 i l’obertura de la convocatòria pública per presentar els projectes susceptibles
de ser cofinançats en l’àmbit del PO FEDER de Catalunya 2014-2020

Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa a la Junta de Govern de
l’Ajuntament de Mataró l’adopció de la següent resolució:

Primer.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Mataró com a entitat representat i
beneficiària del PECT Mataró - Maresme per a desenvolupar de manera conjunta i
segons la normativa aplicable les operacions del PECT segons el Pla de treball i
financer i la memòria tècnica i econòmica de la convocatòria, adjunta.
Segon.- Aprovar la presentació de la sol·licitud de subvenció a la convocatòria per a
la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) per al
projecte PECT Mataró-Maresme, amb un pressupost de 5.000.000€ i una subvenció
del 50%, distribuïda entre les diferents operacions del projecte, d’acord amb l’annex
adjunt.
Tercer.- Que sigui designat l'Ajuntament de Mataró com a entitat representant del
PECT davant la Direcció General d'Administració Local en el procés de presentació
de la candidatura a la convocatòria.
Quart.- Facultar a l’alcalde, David Bote Paz, a subscriure la carta de compromís de
participació signada pels membres del PECT amb delegació explícita de
representació en l'entitat local que actuarà com a entitat representant i la resta de
documentació que sigui escaient per complimentar adequadament la candidatura.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
-Servei de Compres i Contractacions-

5

APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, I RESERVAT A CENTRES
ESPECIALS D’OCUPACIÓ I EMPRESES D’INSERCIÓ.

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

“Mitjançant informe de data 12/05/2016, el cap del Servei d’Espais públics i el tècnic
de residus i neteja viària proposen la tramitació de la contractació del servei de gestió
de les deixalleries municipals de Mataró per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 1.023.426,12 euros, IVA no inclòs, pels quatre
anys de durada inicial.

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec administratiu, el
valor estimat del contracte és de 1.739.824,40 euros.

En aplicació de la DA cinquena del Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, es reserva la
participació en aquest procediment d’adjudicació a centres especials de treball i
empreses d’inserció.

Consta a l’expedient:
• Informe del secretari general de data 1/07/2016, respecte de l’adequació dels
plecs administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per
la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic.
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• Informe de l’interventor de Fons de data 01/07/2016 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 700100/162210/22799 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat 2016, i la previsió de la seva existència en el
pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2017 a 2020..

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, i la DA cinquena del mateix text legal.

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 gestió de les deixalleries
municipals de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 1.023.426,12 euros, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada
inicial.

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec administratiu, el
valor estimat del contracte és de 1.739.824,40 euros.

En aplicació de la DA cinquena del Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, es reserva la
participació en aquest procediment d’adjudicació a centres especials de treball i
empreses d’inserció.

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert 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 40 dies naturals, comptats des de

12

la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.

Quart.- Autoritzar la despesa de fins a 1.125.315,20 euros, (10% d’IVA inclòs) amb
càrrec a la partida 700100/162210/22799, desglossats de la manera següent:
• Exercici 2016: import de 23.453,52 euros (operació comptable A núm. 65683).
• Exercicis 2017 a 2020: import de 1.102.315,20 euros (operació comptable APOS
núm.65669).

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
dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2017 a 2020, a fi de poder atendre
les obligacions que meriti aquesta contractació.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

SECRETARIA GENERAL

6
JUNY

DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 176/16, DE 7 DE
DE

2016

(PROCEDIMENT

ABREUJAT

277/2015-S)

DEL

JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE BARCELONA QUE ESTIMA
PARCIALMENT EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT
CONTRA EL DECRET NÚMERO 5743/2015, DE 17 DE JULIOL, DEL REGIDOR
DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS PEL QUAL ES VA DESESTIMAR EL
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER HAVER ENSOPEGAT
AMB EL BANC DE LA PLAÇA DE LA PEIXATERIA.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
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“En data 27 de juny de 2016, el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Barcelona, ha notificat la Sentència número 176/16, de 7 de juny de 2016
(Procediment Abreujat 277/2015-S) que estima parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat per la Sra. J.P.P. contra el decret número 5743/2015, de 17
de juliol, del regidor delegat de Serveis Centrals pel qual es va desestimar el
reclamació de responsabilitat patrimonial per haver ensopegat amb el banc de la
plaça de la Peixateria.

La reclamació era per un import de 631,32 euros. La sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 estima parcialment la reclamació i reconeix a la reclamant
una indemnització per un import del 20% a càrrec de l’ajuntament de Mataró – sense
costes -, en resum, pels motius següents,

“Llegados a este punto hay que analizar si los bancos que aparecen en las
fotografías de los folios 8 y 9 del expediente, así como en el informe de Servei
d’Espais Públics (folios 20 y siguientes), suponen un peligro para los peatones
y la respuesta es sin duda afirmativa. En efecto, no puede negarse que el
diseño de los bancos es atractivo, pero tampoco que el soporte de acero que
los sujeta al suelo supone un peligro ya que sobresale aproximadamente 50
cm de la proyección del respaldo del banco por su parte exterior. Ese dato,
unido a que el material del soporte –acero- es de un color neutro (gris) y no
resalta sobre el color del pavimento, que es también gris, hace que resulte
fácil tropezar con él.
De hecho, en el propio informe de los servicios municipales se afirma que “El
banc no és de disseny estàndard disposant de xapes d’acer….Aquest banc
està col·locat a la plaça ja fa temps i no hi ha hagut cap incidència greu a
valorar….”, afirmaciones que demuestran que no ser trata de un banco
convencional, y que no hubo ninguna incidencia grave, lo que permite deducir
que sí que hubo otras incidencias que no fueron graves.
Sin embargo, se da la circunstancia que la actora pasaba de forma habitual
por la zona, como reconoció la testigo por ella propuesta, de ahí que su falta
de cuidado al pasar por la zona también incidió en la producción del hecho
dañoso.
Por todo ello se está ante un supuesto de concurrencia de culpas,

14

correspondiendo el 80% a la actora, por su falta de cuidado, y del 20% al
Ayuntamiento, por haber instalado un mobiliario urbano peligroso”.
La companyia asseguradora municipal ha dipositat en el jutjat el 20% de la
indemnització reclamada, que es correspon amb 138,26 euros.

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 compliment de la Sentència número 176/16, de 7 de juny de 2016
(Procediment Abreujat 277/2015-S) del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Barcelona que estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per la
Sra. J.P.P. contra el decret número 5743/2015, de 17 de juliol, del regidor delegat de
Serveis Centrals pel qual es va desestimar el reclamació de responsabilitat
patrimonial per haver ensopegat amb el banc de la plaça de la Peixateria (Expedient:
W 45/14).
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Barcelona.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

7
MAIG

Unanimitat. (5).

DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 127/16, DE 6 DE
DE

2016

(PROCEDIMENT

ABREUJAT

308/2015)

QUE

ESTIMA

PARCIALMENT EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT
CONTRA EL DECRET NÚMERO 5456/2015, DE 9 DE JULIOL, DEL REGIDOR
DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS PEL QUE ES DESESTIMA LA RECLAMACIÓ
ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER ACCIDENT AMB
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CICLOMOTOR.

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

“En data 17 de juny de 2016, el Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de
Barcelona, ha notificat la Sentència número 127/16, de 6 de maig de 2016
(Procediment Abreujat 308/2015) que estima parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat pel Sr. F.M.T. contra el decret número 5456/2015, de 9 de
juliol, del regidor delegat de Serveis Centrals pel qual es va desestimar el reclamació
de responsabilitat patrimonial per accident quan circulava amb el ciclomotor matrícula
3689HBX per la Pl. França - intersecció carretera de Cirera – i va relliscar i caure al
terra.

La reclamació era per un import de 5.185,02 euros. La sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu número 9 estima parcialment la reclamació i reconeix al
reclamant una indemnització per un import de 3.194,16 euros, entre resum, pels
motius següents,

“La prueba practicada en el proceso resulta, por ello, suficiente para
establecer la ineficiencia del servicio de restauración de la vía concurriera a la
producción del siniestro. Ya que la Administración podía haber actuado de
forma anticipada al siniestro, conociendo que se habían producido fuertes
lluvias en la zona y que la carretera no se encontraba en circunstancias
óptimas, se podía haber realizado labores de limpieza extraordinarias sin
necesidad de esperar a que se produzca un accidente”.

La sentència condemnava en costes a l’ajuntament però la Interlocutòria de 23 de
maig de 2016 ha resolt rectificar el fonament jurídic de la sentència de 6 de maig de
2016, en el sentit de no imposar les costes a cap de les dues parts, al tractar-se d’una
estimació parcial.

La companyia asseguradora municipal ha procedit al dipòsit judicial de la
indemnització acordada en la part resolutiva de la sentència.
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En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 3 de juliol
de 2015, previ Dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents ACORDS, :
Primer.- Donar compliment de la Sentència número 127/16, de 6 de maig de 2016
(Procediment Abreujat 308/2015) que estima parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat pel Sr. F.M.T. contra el decret número 5456/2015, de 9 de
juliol, del regidor delegat de Serveis Centrals pel que es desestima la reclamació
administrativa de responsabilitat patrimonial per accident amb ciclomotor (Expedient:
W 53/14).

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de
Barcelona.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

Després de la votació d’aquest punt s’incorpora a la sessió la senyora Nuria Moreno
Romero, regidor delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

8

DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA 143/2016 DEL

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 13, QUE DESESTIMA EL RECURS
ORDINARI 29/2015, INTERPOSAT CONTRA LA 3A. DERRAMA DEL PROJECTE
DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UA-53 EL VERDET.
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La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha dictat Sentència núm.
143/2016 de 24 de maig, que desestima sense costes el recurs ordinari núm. 29/2015,
interposat per Corpedificacions, SL, contra el decret de 14 de novembre de 2014 de
desestimació del recurs de reposició interposat contra la 3a. derrama i la denegació de
liquidació definitiva dels costos d’urbanització del projecte de reparcel·lació de la UA-53
El Verdet.

La liquidació a Corpedificacions, SL per la 3a derrama és de 31.998,48 € , aprovada per
decret de 16 de juliol de 2014, import amb el qual no està d’acord per considerar
improcedent el cobrament de les despeses efectuades, que s’haurien d’haver liquidat
abans d’executar com a previsió.

La Sentència considera que:

a) L’administració actuant, PUMSA, està autoritzada per efectuar les obres, repercutir
el seu cost i fer les liquidacions escaients, o bé demanar el cobrament anticipat,
d’acord amb l’article 181 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
b) Han estat acreditades les despeses efectuades i reclamades en la 3a. derrama.
c) És potestatiu de l’administració decidir si exigeix el pagament per anticipat o un cop
efectuada la despesa.
d) La liquidació definitiva procedirà quan s’hagi acabat totalment l’obra de conformitat
amb els projectes aprovats i els informes de recepció d’obres, i a l’Ajuntament no li
consta de forma expressa el compliment de les prescripcions establertes en decret
de 27 de maig de 2011, que va donar conformitat condicionada a les obres
d’urbanització.
e) Les despeses de gestió es troben expressament previstes com a obres
d’urbanització imputables als propietaris, a l’article 120.f) del Text refós de la Llei
d’urbanisme, i el 4% és habitual en aquest tipus d’actuació.
f)

No prova ni tant sols justifica les al·legacions relatives a la repercussió de l’IVA.

Vist l’article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 15 de juny
de 2015, proposo els següents Acords:
Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 143/2016 de 24 de maig, del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que desestima sense costes el
recurs ordinari núm. 29/2015, interposat per Corpedificacions, SL, contra el decret de 14
de novembre de 2014 de desestimació del recurs de reposició interposat contra la 3a.
derrama i la denegació de liquidació definitiva dels costos d’urbanització del projecte de
reparcel·lació de la UA-53 El Verdet.
Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients.”

Es donen per assabentats

9

DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA 162/2016 DEL

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9, QUE DESESTIMA EL RECURS
ABREUJAT 366/2015, INTERPOSAT CONTRA LA 4T. DERRAMA, LIQUIDACIÓ
DEFINITIVA I RECEPCIÓ OBRES COMPLEMENTÀRIES DEL PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ DE LA UA-53 EL VERDET.

La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha dictat Sentència núm.
162/2016 de 6 juny, que desestima el recurs sense costes en procediment abreujat
núm. 366/2015, interposat per Corpedificacions, SL, contra el decret de 15 de juliol de
2015 de desestimació del recurs de reposició interposat contra la 4a. derrama i la
liquidació definitiva dels costos d’urbanització del projecte de reparcel·lació de la UA-53
El Verdet, així com de la recepció d’obres complementàries.

La liquidació a Corpedificacions, SL, per la 4a derrama i liquidació definitiva és de
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979,87 €, aprovada per decret d’11 de maig de 2015, import amb el qual no està d’acord
per considerar improcedent la inclusió de despeses de gestió i de reparació del
paviment, ja que a l’any 2012 les obres d’urbanització havien estat finalitzades i
recepcionades.

La Sentència exposa que la qüestió ja ha estat resolta en altra Sentència núm. 143/2016
de 24 de maig, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en
procediment ordinari núm. 29/2015, respecte a la qual comparteix íntegrament els
fonaments de drets i assumeix com a propis, que són:

a) L’administració actuant, PUMSA, està autoritzada per efectuar les obres,
repercutir el seu cost i fer les liquidacions escaients, o bé demanar el cobrament
anticipat, d’acord amb l’article 181 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
b) Han estat acreditades les despeses efectuades i reclamades en la 3a. derrama.
c) És potestatiu de l’administració decidir si exigeix el pagament per anticipat o un
cop efectuada la despesa.
d) La liquidació definitiva procedirà quan s’hagi acabat totalment l’obra de
conformitat amb els projectes aprovats i els informes de recepció d’obres, i a
l’Ajuntament no li consta de forma expressa el compliment de les prescripcions
establertes en decret de 27 de maig de 2011, que va donar conformitat
condicionada a les obres d’urbanització.
e) Les despeses de gestió es troben expressament previstes com a obres
d’urbanització imputables als propietaris, a l’article 120.f) del Text refós de la Llei
d’urbanisme, i el 4% és habitual en aquest tipus d’actuació.
f)

No prova ni tant sols justifica les al·legacions relatives a la repercussió de l’IVA.

Vist l’article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 15 de juny
de 2015, proposo els següents Acords:
Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 162/2016 de 6 de juny, del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestima sense costes els
recurs en procediment abreujat núm. 366/2015, interposat per Corpedificacions, SL,
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contra el decret de 15 de juliol de 2015 de desestimació del recurs de reposició
interposat contra la 4a. derrama i la liquidació definitiva dels costos d’urbanització del
projecte de reparcel·lació de la UA-53 El Verdet, així com de la recepció d’obres
complementàries.
Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients.”

Es donen per assabentats

10

DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA 376/2016 DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTÍCIA, QUE DESESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ
80/2014, INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT CONTRA SENTENCIA JCA 16 EN
RECURS 196/2010, QUE ESTIMA RECURS SOBRE DEVOLUCIÓ QUANTITAT EN
EXECUCIÓ OPERACIÓ JURÍDICA COMPLEMENTÀRIA SECTOR VALLVERIC.

La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, ha dictat Sentència núm. 376 d’1 de juny de 2016, que desestima el recurs
d'apel·lació núm. 80/2014, interposat per l’Ajuntament de Mataró, contra la Sentència
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, que estima el recurs ordinari
núm. 196/10, interposat per Fs New Development, SA, contra la desestimació
presumpta de la sol·licitud de devolució de 443.956,82 € més interessos legals,
liquidada en Operació jurídica complementària del sector Vallveric. Condemna en costes
a l’Ajuntament limitades a la quantitat màxima de 500 €.

La Sentència desfavorable als interessos municipals confirma la Sentència de primera
instància de 28 de gener de 2014, que anul·la i deixa sense efecte la desestimació
presumpta a la sol·licitud de Fs New Development, SA, presentada el 6 de juliol de
2009, i declara el dret a que solidàriament, per la Societat municipal Promocions
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Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) i per l’Ajuntament de Mataró li sigui retornada la
quantitat de 443.956,82 € més els interessos legals corresponents.
El motiu essencial per la devolució és haver quedat sense cobertura la quota
urbanística per anul·lació de l’Operació jurídica complementària del sector Vallveric,
per Sentència de 4 d’octubre de 2007 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona.

Ara bé, aquesta quantitat es va liquidar en la 5a quota urbanística en concepte de
plusvàlua per l’increment de densitat de les parcel·les de la seva propietat i a
conseqüència de l’aplicació de les determinacions de la Modificació puntual del Pla
general i el Pla parcial de Vallveric l’any 2003, el qual ha estat executat i
patrimonialitzat.

La Sentència relaciona els recursos contenciosos administratius del sector
interposats i l’estat de tramitació, que són:

1. Recurs núm. 608/2007 de la mateixa Sala, amb Sentència de 02.05.2008, que
anul·la certs articles de la normativa i de punts de la memòria de les
modificacions puntuals del Pla general i del Pla parcial.
2. Recurs núm. 9/2005 del JCA núm. 13, amb Sentència de 04.10.2007, que anul·la
l’operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació i condemna a
l’Ajuntament tramitar un projecte de reparcel·lació (econòmica, en el seu cas)
respectuós amb els principis d’equidistribució i integritat de la comunitat
reparcel·latòria. Està pendent de resoldre l’incident de nul·litat del nou projecte de
reparcel·lació econòmica per considerar-lo no ajustat a la Sentència que executa.
3. Recurs núm. 413/2012 del JCA núm. 10, pendent de resoldre, interposat contra
l’expedient de reparcel·lació econòmica en substitució de l’operació jurídica
complementària anul·lada per sentència.

Denega les causes d’inadmissibilitat al·legades per l’Ajuntament i desestima el recurs
d’apel·lació bàsicament perquè:

a) Una operació jurídic complementària reparcel·latòria no té naturalesa de
disposició de caràcter general o reglamentari, pel que la seva anul·lació deixa
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sense cobertura jurídica tots i cadascun dels actes dictats en execució de la
mateixa, entre els quals està el pagament de la 5a quota urbanística, i per això
ha de ser retornada a Fs New Development, SA, com ordena la sentència
d’instància.
b) És indiferent que la quota hagi estat recorreguda o no al seu moment, dels
preceptes de la normativa afectats per la seva sentència de 02.05.2008, i de
l’eventual necessitat d’efectuar, amb totes les conseqüències jurídiques, una
reparcel·lació econòmica per satisfer el principi de justa distribució de beneficis i
càrregues.
c) També és indiferent que haguessin patrimonialitzat ja o no els seus aprofitaments
i existissin o no despeses d’urbanització anteriors.
d) Com conclou l’apel·lant, la devolució de la quota correctament ordenada en forma
solidària, determinaria, la necessitat de realitzar una nova equidistribució.

Vist l’article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 15 de juny
de 2015, proposo els següents Acords:
Primer.- Donar compliment de la Sentència núm. 376 d’1 de juny de 2016, del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera,
que desestima el recurs d'apel·lació núm. 80/2014, interposat per l’Ajuntament de
Mataró, contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona,
que estima el recurs ordinari núm. 196/10, interposat per Fs New Development, SA,
contra la desestimació presumpta de la sol·licitud de devolució de 443.956,82 € més
interessos legals, liquidada en Operació jurídica complementària del sector Vallveric, i
condemna en costes a l’Ajuntament limitades a la quantitat màxima de 500 €.
Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, als
efectes escaients.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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Precs i Preguntes : No se’n formulen.
Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del
Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de
substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans

11

RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA

AMB

EXERCICI

CONCURRENT

DEL

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL

PRESENTADA PER ESJ.

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

“Supòsit de fet
1.

El senyor E.S.J. ha presentat, en data 26 d’abril de 2016, una sol·licitud de

reconeixement de segona activitat privada en virtud de contractació amb el club
esportiu “Futsal Mataró”, com a auxiliar administratiu i amb una jornada setmanal de
15 hores. De la documentació aportada per l’interessat, es desprèn que les tasques
d’aqueixa consisteixen en:
- gestionar remeses,
- control de pagament quotes socis,
- control d’impagats,
- tramitació de fitxes jugadors i entrenadors,
- atenció al soci,
- manteniment de la web del club,
- l’enviament de notes de premsa als mitjans de comunicació.
2.

El senyor S. fou contractat per aquest Ajuntament mitjançant Decret 1598/2016,

de 29 de febrer, interinament, per substitució, amb la categoria de tècnic mitjà de
promoció de ciutat i comerç i amb jornada completa. Les funcions assignades a
aquest lloc de treball, entre d’altres, són:
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- interlocució amb els agents locals (entitats, empreses…) vinculades als
sectors econòmics amb els quals el servei intermedia;
- col·laboració
en
el
desenvolupament
desl
programes
de
promoció/dinamització de les associacions o grups d’empreses del sector
comerç/turisme;
- realitzar pressupostos, estudis de costos, proposta de preus públics i
liquidacions dels projectes del servei;
- elaborar i coordinar campanyes de comunicació i material de difusió de la
ciutat.
- coordinar i desenvolupar el procediment administratiu de concessió de
subvencions per a la promoció del comerç i del turisme urbà;
- participar en els processos de sol·licitud i justificació de subvencions
atorgades al servei per altres institucions;
- fer propecció comercial i turística.
3.

El Club Futbol Sala Mataró 2000, “Futsal Mataró”, és una entitat esportiva

constituïda el 9 de juny del 2000 i inscrita amb el número 10852 del Registre
d'Activitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, on es declara que l'objectiu
principal de l'entitat és el foment, el desenvolupament i la pràctica contínua de
l'activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

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.”
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Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les
corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa
jurídica de la relació de treball. I en igual sentit ho recull la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, que a la seva exposició de motius reflecteix, entre
d’altres principis inspiradors d’aquesta:

- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a
un sol lloc de treball de treball,
- El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no
desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment
estricte dels deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin
comprometre la independència, la imparcialitat o l’objectivitat en les
tasques que tenen encomanades per raó del servei.
L’article 1.2. de la mateixa llei determina que aquesta s’aplica a les activitats del
personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les
empreses que en depenen.

3.

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

4.

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

a) el desenvolupament d’activitats privades, per si o mitjançant substitució,
incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la
dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin
directament amb les que desenvolupi el departament, l’organisme, l’ entitat
o l’empresa pública en què presta serveis.
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici
d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament
interessats.
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Fent l’anàlisi de la incompatibilitat funcional que preveu aquest apartat
envers el cas que es planteja. Val a dir que el lloc que ocupa el senyor
Sivilla en aquesta Corporació com a tècnic mitjà, tot i ser un lloc de treball
anomenat genèricament de “promoció de ciutat”, que podria abastar un
ampli ventall d’activitats -incloses les relacionades amb l’àmbit esportiu-, i
per tant, ser susceptibles d’existir entre ambdues activitats alguna relació,
es dedueix que s’encamina a la realització d’actuacions de foment i impuls
de ciutat en un àmbit restringit i diferent a l’esportiu, com és el del comerç i
el de turisme. De tal manera, que les tasques a desenvolupar en l’activitat
privada, en la categoria d’auxiliar administratiu en el club esportiu Futsal
de Mataró, no es poden considerar que es relacionin directament amb les
que du a terme en aquest Ajuntament, en el sentit que la norma pretén 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.
Altrament, és important 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.
5.

L'article 12.2 de la Llei de la Generalitat de Catalunya, 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.

El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions
de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la
jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5
hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. I l’horari ordinari de treball es
realitza mitjançant la presència obligada del personal de les 9 hores a les 14
hores, de dilluns a divendres. El temps restant de la jornada diària es podrà
realitzar de dilluns a divendres en règim d’horari flexible entre les 7:30 hores i les
16:30 hores. Durant l’any 2016 la jornada ordinària de treball s’ha establert en
trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 hores/setmana). Aquesta
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jornada incrementada en un 50% (18 hores amb 20 minuts) suposa un còmput
de 55 hores/setmana.
Si el senyor S. sol·licita efectuar una activitat privada amb una jornada de 15
hores setmanals, la suma d’aquesta amb l’activitat pública suposen un còmput
total de 51hores i 40 minuts/setmana. Per tant, respecte els requisits de
conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la privada, la sol·licitud s’adequa a
norma.

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

Per acord de Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 7 d’abril de 2016, s’ha
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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 el senyor E.S.J. amb una activitat privada secundària per compte aliè, en
virtud de contractació amb el club esportiu Futsal - Club Futbol Sala Mataró 2000 -,
com a auxiliar administratiu i amb una jornada setmanal de 15 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. (6).

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts i cinc minuts de dues del
migdia, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la
present acta.
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