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ACTA NÚM. 11 /2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 6  DE  JUNY  DE  2017. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el 6 de juny de dos mil disset, essent  dos quarts de tres de la 

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

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

DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 

En David Bote Paz           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    Tinent d’Alcalde 
Na Núria Moreno Romero   2na. Tinent d’Alcalde 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 

 
 
 
 

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

 

Excusen la seva assistència  

 

Na Núria Calpe i Marquet   3na. Tinent d’Alcalde 
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  22 de maig 
de 2017. 

 
 
2 DESPATX OFICIAL  
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 
   DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS   
 
3 Modificació del conveni de col•laboració amb el Consorci Sanitari del Maresme per 

regular els compromisos econòmics. 
 
4 Subsanació d’error material en la redacció de l’acord adoptat en data 27 de març 

de 2017 per la Junta de Govern Local corresponent a l’adquisició directa d’un 
immoble en el marc 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 

 
  
 -Servei d’Ingressos- 
 
5 Donar compliment a la sentència de data 17 de març de 2017 del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 3 de Barcelona, en virtut de la qual s'estima el recurs 
contenciós administratiu núm. 221/2016-C  interposat contra les liquidacions 
número  4137870  i  4137872, de l' impost sobre l ’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (IIVTNU). 

 
  
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
6 Adjudicació del servei postal ordinari per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de 

Mataró, SA, PUMSA i la  Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme a favor de 
l’empresa Unipost, SA. 

 
 
 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
 
 -Servei de relacions Laborals i Assistència Jurídica- 
 
7 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 7 en 

el recurs contenciós administratiu 236/2016 (procediment abreujat) interposat per 
G.V.B 

 
8 Donar compte del Decret dictat pel Jutjat Social núm. 1 de Mataró, en el 

procediment d’acomiadament 139/2017 instat per S.S.S  
 
 
 SECRETARIA GENERAL 
 
9 Donar-se per assabentada de la Sentència número 141/2017 , de 18 de maig, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona en el 
Procediment Abreujat número 297/2016-E, interposat  per la Sra.  M.A.R.P. 
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10 Donar compliment de la Sentència número 86/2017 , de 23 de març, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona en el Procediment 
Abreujat número 458/2016-A, interposat pel Sr. J.L.U.N i la Sra. M.M.R.R. 

 
  
 
 CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
 
11 Ratificar el decret d’ampliació del termini del tràmit d’al•legacions d’un 

procediment de reintegrament de subvencions 
 
 
 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- 

 
12 Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici concurrent 

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

del lloc de treball principal presentada per ALS. 
 

 

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  22 de maig de 

2017. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

3   MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB EL CONSORCI 

SANITARI DEL MARESME PER REGULAR ELS COMPROMISOS ECONÒMICS. 

 
El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent:  

 
“Assumpte: modificació conveni de col·laboració entre el Consorci Sanitari del 

Maresme, el Consorci  Sanitari de Mataró i del PASS i l’Ajuntament de Mataró, 

regulador de les relacions entre les parts. 

Exp.: GE-Pat 28/2012 

 

Atès que en data 10 de desembre de 2012, per acord de la Junta de Govern de 

l’Ajuntament de Mataró es va aprovar el conveni regulador de col·laboració entre el 

Consorci Sanitari del Maresme, el Consorci  Sanitari de Mataró i del PASS i 

l’Ajuntament de Mataró, per tal d’unificar els compromisos municipals i incloure la 

previsió d’aportacions econòmiques. 

 

Atès que cal adaptar el contingut del conveni vigent entre les parts a les necessitats 

actuals, tal com el Consorci ho ha fet constar a l’Ajuntament de Mataró, i en atenció al 

Pla de viabilitat de la Residència de Sant Josep  aportat pel Consorci Sanitari del 

Maresme en el mes d’agost de 2016, per la qual cosa cal reajustar l’aportació 

econòmica municipal establint un nou topall de 90.000 euros, des del exercici 2017 i 

fins el 2020, ambdós inclosos. Topall que es podrà reduir o augmentar, segons el 

superàvit o dèficit  del  servei. 

 

En tant que el pacte onzè del conveni signat per les parts el 17 de desembre de 

2012, estableix que, qualsevol modificació que alteri les estipulacions del present 

conveni s’haurà d’adoptar per mutu acord de les parts, i per a la seva validesa  

s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant la subscripció del corresponent document 

complementari. 

 



 

 

 

Data de Publicació: 02/10/2017 

 5 

Resulten d’aplicació, l’article 108 i següents, sobre els convenis de col·laboració, de 

la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, així com l’article  18.A.2) de les Bases d’Execució del Pressupost 

Municipal de 2017. 

En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 15 de juny 

de 2015, i les vigents Bases d’Execució del Pressupost, PROPOSO: 

 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la minuta del conveni regulador signat en data 17 

de desembre de 2012 entre el Consorci Sanitari del Maresme, el Consorci  Sanitari 

de Mataró i del PASS i l’Ajuntament de Mataró ,i disposar la seva subscripció. 

 

SEGON.- Autoritzar i disposar la següent despesa corresponent al conveni que 

s’aprova, amb càrrec a les partides següents: 

500201/231310/46700;  AD  48.276 (exercicis 2017) per 90.000 euros. 

500201/231310/46700; Relació AD FUT 48.289 (exercicis 2018, 2019, 2020) per 

270.000 euros. 

 

TERCER.- Notificar el present acord al Consorci Sanitari del Maresme, al Consorci 

Sanitari de Mataró i a l’ens Serveis de Prevenció Assistencial i Sociosanitaris, i 

convocar les parts per a la signatura del conveni. “ 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

4 SUBSANACIÓ D’ERROR MATERIAL EN LA REDACCIÓ DE L’ACORD 

ADOPTAT EN DATA 27 DE MARÇ DE 2017 PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

CORRESPONENT A L’ADQUISICIÓ DIRECTA D’UN IMMOBLE EN EL MARC 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 

 

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 
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“La Junta de Govern Local de data 27 de març de 2017 va adoptar, amb el quòrum 

exigit per la llei, l’acord que es transcriu literalment a continuació: 

 

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 26/10/2016 (amb data d’entrada al registre municipal de documents el 
31/10/2016), 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.  
 
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: 
 
Dades registrals:  
Referència cadastral: 4201713DG5040S0004WE  
 
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; 
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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 Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.  
 
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de 
juny de 2015, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau, 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de 
tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de l’habitatge 
situat a Mataró, que respon a les dades consignades al punt segon.  
 
SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens, 
arrendataris i ocupants, per un import de TRENTA-VUIT MIL EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS (38.000 €), l’habitatge situat a Mataró, titularitat de 
l’entitat BANCO SABADELL, S.A., que respon a les següents dades registrals i 
cadastrals: 
 
Dades registrals:  
Referència cadastral: 4201713DG5040S0004WE  
 
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm. 
12017000023629 per un import de 38.000 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 400200/15222K/63200 amb la denominació “Fons d’inversió i 
rehabilitació d’habitatges” del projecte 1522216001 (Pla d’habitatge) del pressupost 
municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.   
 
QUART.- De conformitat amb el què disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de 
1944, sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que hagi de 
formalitzar l’escriptura pública d’adquisició.  
 
CINQUÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la 
finca a favor de l’Ajuntament de Mataró. 
 
SISÈ.- Incloure a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que es 
derivin de l’adopció dels presents acords.  
 
SETÈ,. Facultar indistintament al regidor delegat de Serveis Centrals i a l’Il·lm. Sr. 
Alcalde de Mataró per a què, qualsevol, d’ells a títol individual, formalitzi els 
documents públic i/o privats que signin necessaris per la perfeccionament d’aquests 
acords.  
 
VUITÈ.- Notificar aquests acords a BANCO SABADELL, S.A, a la l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, a la Secció d’Habitatge.” 
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S’ha constatat que al punt segon de l’acord de 27 de març de 2017 es va transcriure 

erròniament un preu de “TRENTA-VUIT MIL EUROS AMB NORANTA-TRES 

CÈNTIMS (38.000 €)”, no coincidint el redactat numèric i l’alfabètic. Per tant, es tracta 

d’un error material que cal esmenar.  

 

Juntament amb aquest error, es van ometre les dades registrals de l’immoble, que 

també són necessàries als efectes de la correcta identificació de l’immoble i 

constatació de la seva inscripció al Registre de la Propietat corresponent.  

Resulta d’aplicació l’article 109.2 de la Ley 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

 

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

juny de 2015, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Rectificar l’error material comès en la redacció del punt segon de l’acord 

adoptat en data 27 de març de 2017 per la Junta de Govern Local, que es transcriu a 

continuació a l’apartat 1);  substituint-lo pel redactat que es transcriu seguidament a 

l’apartat 2): 

 

1) Redacció original del punt segon: 
“SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i  

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

EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (38.000 €), l’habitatge situat a 

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

següents dades registrals i cadastrals: 

 

Dades registrals:  

Referència cadastral: 4201713DG5040S0004WE.”  

 

2) Redacció rectificada del punt segon: 
“SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i 

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

EUROS (38.000 €), l’habitatge situat a Mataró, titularitat de l’entitat BANCO 

SABADELL, S.A., que respon a les següents dades registrals i cadastrals: 
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Dades registrals: Finca registral 10204, inscrita al Registre de la Propietat 

núm. 4 de Mataró, al foli 168, volum 3502, llibre 278 de Mataró, inscripció 10a 

Referència cadastral: 4201713DG5040S0004WE.”  

 

SEGON.- Ratificar la resta de punts acordats per la Junta de Govern Local de data 27 

de març de 2017 corresponents a l’adquisició directa i a títol onerós de l’habitatge 

detallat al punt anterior. 

 

TERCER.- Notificar aquests acords a BANCO DE SABADELL, S.A. a l’Agència 

Catalana de l’Habitatge de Catalunya i a la secció d’Habitatge.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

-Servei d’Ingressos- 

 

5 DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DE DATA 17 DE MARÇ DE 2017 DEL 

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE BARCELONA, EN VIRTUT 

DE LA QUAL S'ESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 

221/2016-C  INTERPOSAT CONTRA LES LIQUIDACIONS NÚMERO  4137870  I  

4137872, DE L' IMPOST SOBRE L ’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS 

DE NATURALESA URBANA (IIVTNU). 

 

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 

“En data 17 de març de 2017 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona va 

dictar sentència en virtut de la qual estima el recurs contenciós administratiu núm. 

221/2016-C, interposat per la senyora  G.S.F. contra les liquidacions número  4137870, 

de quota  687,34 euros, relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 4 de novembre de 2015, de la 
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finca ubicada al carrer XXX  i  la liquidació núm.  4137872, de quota  22,98 euros, 

relativa al mateix tribut, per la transmissió de la finca ubicada al carrer XXX. 

 

La sentència és desfavorable als interessos municipals, ja que declara la nul·litat de les 

dues liquidacions impugnades. La resolució considera aplicable la sentència de data 17 

de febrer de 2017, del Tribunal Constitucional, la qual manifesta que l’IIVTNU no pot 

gravar una capacitat econòmica irreal o fictícia, de manera que en els supòsits en què 

no s’ha produït un increment de valor dels terrenys, no pot exigir-se el pagament 

d’aquest tribut.  

 

En el cas present, s’aprecia que entre les dates d’adquisició i d’alienació de les dues 

finques esmentades, llurs valors cadastrals van disminuir. També es va produir una 

decrement del valor declarat en l’escriptura d’alienació de la finca, en relació amb el de 

l’escriptura d’adquisició d’aquesta. 

 

Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local 

per la resolució de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, proposo els següents 

ACORDS: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 17 de març de 2017 del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs 

contenciós administratiu núm. 221/2016-C, interposat per la senyora  G.S.F.  contra les 

liquidacions número  4137870, de quota  687,34 euros, relativa a l’impost sobre 

l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió 

de data 4 de novembre de 2015, de la finca ubicada al XXX  i  la liquidació núm.  

4137872, de quota  22,98 euros, relativa al mateix tribut, per la transmissió de la finca 

ubicada al carrer XXX. 

 

Segon.- Donar compliment a la sentència esmentada  i, en conseqüència: 

 

 Requerir a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona (ORGT) que retorni a la interessada la quantitat de  687,34 euros, 

corresponents a la liquidació núm.  4137870, així com la quantitat de  22,98 
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euros, corresponent a la liquidació núm.  4137872, ambdues declarades 

nul·les per la sentència citada. 

 

 Requerir a l’ORGT que aboni a la persona interessada l’import de  30,58 euros, 

corresponent als interessos de demora meritats per les liquidacions que són 

objecte de devolució. S’adjunta annex del detall d’aquest import”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. ( 4). 

 

  
 
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
 

-Servei de relacions Laborals i Assistència Jurídica- 
 
 
7  DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚM. 7 EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

236/2016 (PROCEDIMENT ABREUJAT) INTERPOSAT PER G.V.B 

 

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 

“La Sra. G.V.B., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, va presentar recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona contra 

el Decret 3009/2016, de 20 d’abril, que resol desestimar la reclamació de 

responsabilitat patrimonial instada per la Sra. V. per danys materials i danys morals. 

L’objecte de la demanda, però, es va centrar en la reclamació de responsabilitat 

patrimonial de l’Ajuntament amb la sol·licitud d’una indemnització per quantia de 

30.000 euros en concepte de danys morals ocasionats a conseqüència de la incoació 

d’expedient disciplinari.  
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En data 22 de maig de 2009, l’Ajuntament de Mataró va incoar expedient disciplinari a 

la Sra. G.V.B. per la presumpta manipulació de la base de dades del Padró Municipal 

d’Habitants de les dades de la funcionària i del seu marit respecte als respectius 

nivells d’estudis. Per Decret 3878/2010, de 9 de maig, se li va imposar una sanció de 

30 dies de suspensió de funcions amb pèrdua de retribucions, així com la pèrdua de 

lloc de treball per la comissió d’una falta greu consistent en l’incompliment greu dels 

deures i obligacions derivats de la funció encomanada. Posteriorment, la sanció fou 

anul·lada per Sentència núm. 71/12, de 23 de març del Jutjat contenciós administratiu 

núm. 6 de Barcelona i confirmada per Sentència núm. 266/2013, de 4 de març, del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  

 

El recurs contenciós administratiu en reclamació de responsabilitat patrimonial de 

l’Ajuntament es va tramitar davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 7 de 

Barcelona per procediment abreujat núm. 236/2016. 

Vist que, un cop celebrada la vista oral, en data 11 de maig de 2017 el Jutjat 

contenciós administratiu núm. 7 de Barcelona ha dictat Sentència núm. 104/2017 per 

la qual resol desestimar totalment el recurs contenciós administratiu interposat per la 

Sra. G.V.B. contra l’Ajuntament de Mataró, sense expressa condemna en costes a la 

part recurrent. La Sentència conclou, en definitiva, amb el següent argument 

(Fonament de Dret Segon):  

 

“Tomando como premisas el principio de la carga de la prueba del art. 217 

LEC 1/2000, y que se entiende por daño moral todo sufrimiento, humillación, 

aflicción física, afectación espiritual o psíquica, y/o padecimiento sufrido por la 

víctima, tenemos que no debe anularse la resolución de la demandada aquí 

recurrida y máxime si tenemos en cuenta la doctrina jurisprudencial 

establecida al efecto entre otras por STSJ Cataluña de la Secc 4ª de 21-5-13 y 

20-6-13 aportadas por la demandada al Plenario, en donde se nos dice que la 

apertura de un expediente disciplinario se incardina en una actuación 

(potestad discrecional) de la Administración que la interesada tiene el deber de 

soportar, máxime cuando no se aprecia arbitrariedad en su apertura (siendo 

razonada, razonable y racional su apertura con la información que tenía en su 

poder la demandada, por lo que no puede hablarse de daño antijurídico), pues 

la Fiscalía encontró un indicio (el propio interés de la persona denunciada en 
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alterar los datos municipales), que no fue bastante como para entender la 

existencia de un ilícito penal, lo que no implica la inexistencia de ilícito 

administrativo (...). tampoco originaría indemnización a favor de la actora por la 

anulación judicial de la sanción, pues tampoco queda acreditada (vía 

documental, testifical o pericial) que tal/es sentencia/s hayan influido o incidido 

negativamente en la salud psicológica o psíquica o física de la recurrente. De 

esta forma, no existe lesión o daño antijurídico ni se ha acreditado de forma 

inequívoca una relación o nexo directo, inmediato y eficaz entre la actuación 

municipal y el daño en la salud de la recurrente, daño éste tampoco 

debidamente acreditado. (...). Finalmente el traslado a unas dependencias 

municipales lejanas a la originaria donde trabajaba la recurrente, no conlleva 

“per se” título habilitante indemnizatorio alguno”.  

 

Vist que contra l’esmentada Sentència no hi cap interposar recurs ordinari 

d’apel·lació, per la qual cosa ha esdevingut ferma.  

 

D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 4920/2015, de 

15 de juny, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD: 

 

Únic.- Donar-se per assabentada de la Sentència núm. 104/2017, d’11 de maig, 

dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 236/2016 

(procediment abreujat), seguit davant del Jutjat contenciós administratiu 

núm. 7 de Barcelona, que desestima totalment el recurs interposat per la 

Sra. G.V.B. contra el Decret 3009/2016, de 20 d’abril, que resol 

desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la 

Sra. V. per danys materials i danys morals. L’objecte de la demanda, 

però, es va centrar en la reclamació de responsabilitat patrimonial de 

l’Ajuntament amb la sol·licitud d’una indemnització per quantia de 30.000 

euros en concepte de danys morals ocasionats a conseqüència de la 

incoació d’expedient disciplinari.”  

 

Es donen per assabentats 
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8  DONAR COMPTE DEL DECRET DICTAT PEL JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE 

MATARÓ, EN EL PROCEDIMENT D’ACOMIADAMENT 139/2017 INSTAT PER 

S.S.S  

 

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent:  

 

“El senyor S.S.S., treballador de l’empresa municipal Aigües de Mataró, S.A, va 

presentar demanda per acomiadament improcedent, amb data d’efectes de 31 de 

gener de 2017, contra l’esmentada empresa així com també contra l’Ajuntament 

de Mataró (en reclamació per responsabilitat subsidiària) i el Fons de Garantia 

Salarial (FOGASA).  

L’esmentada demanda es va tramitar davant el Jutjat Social núm. 1 de Mataró, 

procediment acomiadament /cessaments en general 139/2017, assenyalant-se la 

data de judici el dia 18 d’abril de 2017.  

 

Vist que el dia assenyalat pel judici, i previ al mateix, l’empresa Aigües de Mataró, 

S.A i el treballador demandant varen arribar a una avinença indemnitzatòria 

formulant acte de conciliació. Així mateix, respecte aquest Ajuntament, la part 

actora va desistir de la demanda formulada en la seva contra.  

 

Vist el Decret 294/2017, de 18 d’abril, dictat pel Jutjat Social núm. 1 de Mataró, 

que aprova l’avinença arribada entre les parts Aigües de Mataró, S.A i el 

treballador demandant, Sr. S.S.S., així com també disposa com a qüestió prèvia el 

desistiment de la part actora de la demanda formulada contra l’Ajuntament de 

Mataró.  

 

D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 4920/2015, 

de 15 de juny, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, previ dictamen de la 

Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 

següent ACORD: 

 

Únic.- Donar-se per assabentada del Decret 249/2017, de 18 d’abril, dictat pel 

Jutjat Social núm. 1 de Mataró, en el procediment 
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d’acomiadament/cessaments en general 139/2017, que aprova l’avinença 

arribada entre les parts Aigües de Mataró, S.A i el treballador demandant, 

Sr. S.S.S., així com també disposa com a qüestió prèvia el desistiment de 

la part actora de la demanda formulada contra l’Ajuntament de Mataró.  

 

Es donen per assabentats 

 
 
 

SECRETARIA GENERAL 
 
 
9    DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 141/2017 , 

DE 18 DE MAIG, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚMERO 10 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 

297/2016-E, INTERPOSAT  PER LA SRA.  M.A.R.P. 

 

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent:  

 

“En data 22 de maig de  2017, el Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de 

Barcelona, ha notificat la Sentència número 141/2017, de 18 de maig de 2017, 

dictada en el Procediment Abreujat número 297/16-E interposat per la Sra. M.A.R.P., 

contra el decret número 4424/2016, de 9 de juny, del Regidor Delegat de Serveis 

Centrals que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat 

patrimonial per caiguda  el dia 8/11/2014 a la Pl. de les Tereses pel mal estat del 

paviment. 

 

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

i perjudicis de 5.654,48 euros. La resolució administrativa havia desestimat la 

reclamació. 

  

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu confirma la resolució administrativa 

impugnada i desestima la demanda interposada per la Sra. M.A.R.P., sense costes,  

amb els següents arguments:  
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 “En conclusión, de la prueba practicada en autos y atendidas la testifical y 

documental y demás datos obrantes en el expediente, valorada en su conjunto 

conforme a las reglas de la sana crítica, no puede considerarse acreditado que el 

estado del lugar constituya el peligro objetivo en sí mismo necesario para generar la 

responsabilidad patrimonial”. 

 

En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 3 de juliol 

de 2015, el regidor delegat de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

Primer- Donar-se per assabentat de la Sentencia número 141/2017, de 18 de maig 

de 2017, del Jutjat contenciós administratiu número 10  de Barcelona, dictada en el 

Procediment Abreujat número 297/2016-E, E interposat per la Sra. M.A.R.P., contra 

el decret número 4424/2016, de 9 de juny, del Regidor Delegat de Serveis Centrals 

que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per 

caiguda a la via pública. (expedient W63/2014) 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 10 

de Barcelona” 

 

 Es donen per assabentats 

 

 

10      DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 86/2017 , DE 23 DE 

MARÇ, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 5 DE 

BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 458/2016-A, 

INTERPOSAT PEL SR. J.L.U.N I LA SRA. M.M.R.R. 

 

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent:  

 

“En data 27 de març de 2017, el Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de 

Barcelona, ha notificat la Sentència número 86/2017, de 23 de març de 2017, dictada 



 

 

 

Data de Publicació: 02/10/2017 

 17 

en el Procediment Abreujat número 458/16 interposat pel Sr. J.L.U.N. i M.M.R.R. la 

desestimació per silenci negatiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial per 

caiguda a la via pública de la Sra. M.M.R.R. quan el dia 5/08/2015 circulava per la 

Riera Figuera Major amb la motocicleta matrícula 2143 HDL propietat del Sr. J.L.U.N. 

per l’existència  de sorra en el paviment. 

 

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

i perjudicis de 1.129,79 euros pel sr. U.N. i 10.243,96  euros per la Sra. M.M.R. 

 

La reclamació del Jutjat Contenciós Administratiu estima en part  el recurs interposat 

pel Sr. J.L.U.N. i M.M.R.R. i condemna a l’abonament de 2.008 euros amb els 

interessos legals, perquè no ha quedat acreditat que l’empresa contractista municipal 

hagi efectuat la neteja de la via pública de forma efectiva. 

 

La companyia asseguradora municipal ha dipositat la quantia judicialment. 

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 Sentencia número 86/2017, de 23 de març de 2017, 

dictada en el Procediment Abreujat número 458/16 interposat pel Sr. J.L.U.N. i 

M.M.R.R. la desestimació per silenci negatiu de la reclamació de responsabilitat 

patrimonial per caiguda a la via pública de la Sra. M.M.R.R. quan circulava per la 

Riera Figuera Major amb la motocicleta matrícula 2143 HDL propietat del Sr. J.L.U.N. 

per l’existència  de sorra en el paviment. 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de 

Barcelona” 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. ( 4  ). 

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
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11   RATIFICAR EL DECRET D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DEL TRÀMIT 

D’AL•LEGACIONS D’UN PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE 

SUBVENCIONS 

 

La Sra.  Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Política 

Social d’Habitatge, presenta la proposta següent: 

 

 Per Decret 4314/2017 de 12 de maig , la regidora delegada de Benestar Social, 

Convivència i Política Social d'Habitatge va resoldre per urgència ampliar el termini 

del tràmit d’al·legacions atorgat a la Federació d’Associació Venïnals de Mataró 

(FAVM) en el procediment de reintegrament iniciat per la justificació insuficient de les 

subvencions atorgades a aquesta entitat per al projecte 454-TAMASSINT. En el 

mateix Decret es justificaven les raons d’urgència que van portar a adoptar la 

resolució i es disposava que seria ratificada per la Junta de Govern Local. 

 

En conseqüència la sotasignada proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 

següent ACORD: 

 

UNIC.- Ratificar el Decret 4314/2017, de 12 de maig, que en la seva part dispositiva 

resolia el següent: 

 

“Primer.- Ampliar el termini atorgat a la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró 

per poder formular al·legacions i presentar la documentació que consideri escaient en 

la defensa dels seus interessos en el procediment de reintegrament referit a la part 

expositiva d’aquest acord, fins el dia 26 de juny de 2017. 

Segon.- Ratificar aquest Decret per la Junta de Govern Local. 

Tercer.- Notificar l’acord a la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró, com a 

entitat beneficiària, i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com a entitat 

col·laboradora.” 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. ( 4 ). 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 
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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- 
 
 
12  RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER JMTU. 

 

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent:  

 

“Supòsit de fet 

 

1. Per Decret de l’Alcaldia 5498/2015, de 9 de juliol, es va nomenar com a 

personal eventual al senyor J.M.T.U., amb efectes del 10 de juliol de 2015, 

i adscrit al lloc de treball d’assessor de l’àmbit de promoció econòmica, i 

amb funcions de col·laboració, assessorament i suport al Govern Municipal 

en els programes de promoció de ciutat, de promoció de l’activitat 

econòmica, d’iniciatives empresarials, de dinamització de l’economia social 

i de cooperativa d’emprenedoria. 

 

2. El Sr. T. ha presentat, en data 6 d’abril de 2017, escrit de sol·licitud de 

compatibilitat de segona activitat en el què demana compatibilitzar les 

funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada 

secundària per compte pròpia d’assessor en matèria d’estratègia de 

comunicació en organismes i entitats, tant de dret públic, com de dret 

privat, de forma no presencial i fora de l’horari laboral municipal.  
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Fonaments de dret : 

 

1. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 

Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 

del personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 

26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de 

la Generalitat, dictada per la Generalitat de Catalunya; i al Decret 214/1990, de 

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

locals. 

 

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

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

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

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

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

menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su 

imparcialidad o independencia.”. 

 

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

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

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

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. 
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L’article 1.2. de la mateixa llei autonòmica determina que aquesta s’aplica a 

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

organismes i les empreses que en depenen. 

 

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

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

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

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

 

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

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

les establertes als apartats següents: 

 

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

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

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

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

l’entitat o l’empresa pública en què presta serveis.  

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

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

interessats.  

 

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

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

obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic. 

 

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

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

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

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

del lloc públic. 
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5. Així mateix, l'article 330 del Decret 214/1990 abans esmentat, recull que no és 

possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses 

les de caràcter professional, entre d’altres supòsits, quan: 

 

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

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

serveis el personal; 

 

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

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

l’entitat local; 

 

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

particulars davant l’entitat local o de llurs organismes. 

 

6. Paral·lelament, 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.  

Tot i que el Sr. T. demana l’exercici d’una segona activitat privada 

d’assessorament en matèria de comunicació estratègica de forma no 

presencial i fora de l’horari habitual de la seva activitat principal, caldrà 

recordar a l’interessat que aquesta segona activitat no podrà superar el topall 

establert a la norma i llur realització no podrà modificar, ni interferir en la 

jornada i horari que té establert l’interessat en aquest Ajuntament, tal i com 

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

343 del Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. La 

mateixa normativa que venim referint igualment determina que els 

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

de treball en el sector públic o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, 
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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. Així també ho recull l’article 335 del 

Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

 

8. Tot i l’esmentat en els punts anteriors, no obsta el que l’interessat, com a 

treballador públic, tingui present igualment el contingut de l’artícle 53.5 del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En 

aquest s’estableix, entre d’altres, principis rectors del codi de conducta dels 

treballadors públics que aquests s’abstindran en aquells assumptes en els 

què tinguin un interès personal, així com de tota activitat privada o interès 

que pugui suposar un risc de plantejar conflictes d’interessos amb el seu 

lloc públic. 

 

9. Així també cal assabentar que l’incompliment d’allò disposat a la normativa 

esmentada, tal i com així ho disposa, serà sancionat conforme al règim 

disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat 

en que s’hagi incorregut. 

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

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

incompatibilitats. 

 

10. L'art. 333. a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen 

que correspon al Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre 

situacions de compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a instància de part 

interessada, bé corresponguin a peticions concretes o afectin col·lectius 

determinats. Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 7 

d’abril de 2016, s’ha delegat a la Junta de Govern la competència sobre 
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declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del 

personal de la Corporació. 

 

Vist l’informe jurídic corresponent. 

 

Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA A LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS: 

 

 

PRIMER.-  Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor J.M.T.U. entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat 

privada secundària, per compte pròpia d’assessor en matèria 

d’estratègia de comunicació en organismes i entitats, tant de dret 

públic com de dret privat, de forma no presencial i fora de l’horari 

laboral municipal, en els termes i paràmetres referits en la part 

expositiva del present acord.  

 

SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  

 

- El reconeixement de compatibilitat del present acord quedarà 

automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació 

de les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la 

segona activitat, que l’interessat 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. ( 4 ). 
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13   RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER ALS. 

 

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent:  

 

“Supòsit de fet 

 

1. Per Decret 1599/2016, de 29 de febrer, es va contractar la senyora A.L.S. com a 

integradora social, des de l’1 de febrer de 2016, fora de plantilla, per obra o servei 

determinat, a temps parcial inicialment del 14,54% (5,20 hores) de la jornada 

plena establerta, ampliada posteriorment a un 29,09% (10,40 hores) mitjançant 

Decret 9404/2016, de 27 de desembre, per a la realització de suport educatiu als 

alumnes amb necessitats educatives especials de l’Institut Miquel Biada, mentre 

el conveni per sufragar les despeses de manteniment d’aquest Institut signat 

entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró reconegui subvenció 

d’hores de vetllador/a per al seu alumnat.  

 

Segons la informació facilitada per la Cap d’Estudis de l’Institut Miquel Biada, la 

Sra. A.L.S. realitza el següent horari de treball:  

 

- Dimarts, de 11:20 a 14:40 hores 

- Dimecres, de 12:40 a 14:40 hores 

- Dijous i divendres, de 11:20 a 13:40 hores 

 

2. La senyora L. ha presentat en data 18 de maig de 2017, per registre d’entrada 

núm. 0812130008-1-2017-021645-1, sol·licitud de compatibilitat en la què 

demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una 

activitat privada secundària, per compte aliena, en una associació de pares amb 

fills amb autisme de Catalunya, denominada APAFAC, amb seu a la Garriga, com 

a auxiliar tècnic educatiu. L’inici de la indicada relació laboral està fixada pel 

proper 16 de juny de 2017, la seva remuneració mensual de 1.634 €, i la jornada 

laboral setmanal serà de 35 hores, repartides en tres o quatre jornades (depenent 
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de la setmana) de 10 hores cadascuna, en horari nocturn, i amb una durada 

inicial del contracte laboral de 3 mesos.  

 

3. La senyora L. té actualment reconeguda una compatibilitat amb una activitat 

privada secundària, per compte aliena, en l’àmbit de l’hostaleria, concretament a 

l’entitat McDonald’s, situada a Cabrera de Mar, com a personal d’equip i amb una 

jornada laboral setmanal de 15 hores repartides en divendres, dissabtes i 

diumenges de 18h a 23 h. No obstant l’anterior, la pròpia sol·licitant ha manifestat 

que finalitzarà aquesta relació laboral com a màxim, el proper dia 10 de juny de 

2017.  

 

Fonaments de dret 

 

1.  El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 

Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 

Personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de 

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

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

del personal al servei de les entitats locals. 

 

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

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

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

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

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

estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 

independencia.” 

 

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

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

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

jurídica de la relació de treball. 
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3. L'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal 

al servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats 

professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública 

requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la 

jornada de treball i l'horari de l’interessat i quedaran automàticament sense 

efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic. 

 

En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un 

segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, 

autorització expressa prèvia.  

 

Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de 

compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el 

sector públic o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de 

modificació de les condicions del lloc de treball. 

 

4. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el 

personal a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva 

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

professional. 

 

 Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.  

 

5. Pel que fa referència a l’exercici de la segona activitat en el sector privat, l’art. 11 

de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o mitjançant 

substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per 

compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es 

relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o 

entitat on estigués destinat.  

 

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

dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 
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6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès 

en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les 

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

d’entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi 

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

 

7. L’art. 12.2 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal 

al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya estableix que no es pot 

reconèixer la compatibilitat d’activitats privades quan la suma de jornades de 

l’activitat pública principal i l’activitat privada superi la jornada ordinària de 

l’Administració incrementada en un 50%. Així també ho recull l’article 329.2 del 

Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions 

de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada 

ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5 hores/setmana) 

de mitjana, de dilluns a divendres.  

 

Durant l’any 2017 la jornada ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores 

i quaranta minuts setmanal (36,40 hores/setmana). 

La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de 55 

hores/setmana. 

La Sra. L. té una jornada en aquesta corporació de 10 hores 40 minuts a la 

setmana. Per tant, cal informar-la que aquesta segona activitat no podrà superar 

les 39,20 hores setmanals, per tal de respectar els requisits de conciliació 

d’horaris entre l’activitat pública i la privada. 

 

8. L'art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que no és 

possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les 

de caràcter professional, entre d’altres, quan: 

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

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

personal;  
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- quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la 

unitat o servei a què estigui adscrit el personal;  

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

o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local;  

- quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 

sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de 

particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos 

darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

 

9. L'article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement de 

compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat, 

així com que l’autorització de compatibilitat està condicionada a l’estricte 

compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic. 

  

10. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat 

conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la 

incompatibilitat en que s’hagi incorregut. 

 En aquest sentit l’art. 240.o) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, tipifica com a 

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

incompatibilitats. 

 

11. L'art. 333. a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen que 

correspon al Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions 

de compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a instància de part interessada, bé 

corresponguin a peticions concretes o afectin col·lectius determinats. Per acord 

del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 7 d’abril de 2016, s’ha delegat 

a la Junta de Govern la competència sobre declaracions de compatibilitat per 

l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la Corporació. 

 

Vist l’informe jurídic corresponent. 

 

Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA A LA JUNTA 

DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.-  Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora A.L.S. entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada 

secundària, per compte aliena, en una associació de pares amb fills 

amb autisme de Catalunya denominada APAFAC, situada a la Garriga, 

com a auxiliar tècnic educatiu, en els termes i paràmetres referits en la 

part expositiva del present acord.  

 

SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  

 

- El reconeixement de compatibilitat del present acord quedarà 

automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació de 

les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la segona 

activitat, que l’interessada haurà de comunicar a l’Ajuntament de 

Mataró.  

 

- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada 

sobre el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària 

de caràcter molt greu. 

 

TERCER.-  Notificar el present acord a la persona interessada. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts i cinc de tres de la tarda, el 

senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta. 

 


