
 1

Data publicació: 06/10/16 

 

ACTA NÚM. 14/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOC AL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 13  DE  JUNY  DE  2016. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el tretze de juny de dos mil setze, essent  dos quarts de tres 

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

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

senyor DAVID BOTE PAZ , Alcalde - president 

 
 
Hi concorren: 
 

En David Bote Paz           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   3na. Tinent d’Alcalde 
En Juan Manuel Vinzo Gil   4rt.   Tinent d’Alcalde 
Na Isabel Martínez Cid    5na  Tinent d’Alcalde 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 

 
 
 
 

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

 

 

Excusa la seva assistència la senyora Núria Moreno Romero, 2na. 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  30 de maig de 
2016. 

 
 
2 DESPATX OFICIAL  

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ E CONÒMICA 
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  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
 -Servei d’Ingressos- 

 
3 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 

Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
482/2014-3, interposat per la senyora AMJM contra dues liquidacions relatives a 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.  

 
 -Servei de Compres i Contractacions-  
 
4 Aprovar l’adjudicació del servei de suport informàtic per l’Ajuntament de Mataró 
 
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
5 Donar compte de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

en el recurs de suplicació interposat pel Comitè d’empresa de l’Ajuntament de Mataró 
i de l’extint Institut Municipal d’Ensenyament contra la Sentència desestimatòria núm. 
54/2015 dictada pel Jutjat Social 2. 

 
 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  
 
 -Servei d’Equipaments Municipals- 
 
6 Aprovació del projecte modificat d’enderroc parcial i estabilització de façanes de l’antic 

Vapor Gordills i Dalmau. 
 
 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació-  
 
7 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 94/2016, de 4 d’abril, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en relació al recurs 
contenciós administratiu 364/2015 D contra la resolució de 15 de juliol de 2015. 

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL  
 

Servei de Relacions Institucionals i Assistència Ju rídica de Recursos Humans 
 
8 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del 

lloc de treball principal presentada per VGG. 
 
9 Esmena de l’acord de reconeixement de compatibilitat de segona activitat privada 

amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MMC. 
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 30 de maig de 
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2016.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

 

 

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

 

 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ E CONÒMICA 

 

 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

 

-Servei d’Ingressos- 

 

3 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJ AT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA, EN VI RTUT DE LA 

QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU N ÚM. 482/2014-3, 

INTERPOSAT PER LA SENYORA AMJM CONTRA DUES 

LIQUIDACIONS RELATIVES A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT  DEL VALOR 

DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.  

 

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

la proposta següent: 

 

“En data 13 de maig de 2016 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona va 

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

482/2014-3, interposat per la senyora  A.M.J.M. contra el decret núm.  5103/2014, d’ 

11 de juliol de 2014, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra les 

liquidacions número  3752348, de quota  6.209,02 euros  i  3752349, de  4.150,33 

euros, relatives a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 

urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 22 de juny de 2012, de la finca ubicada al 

carrer del Parc, 78. 

 

La part actora defensava que la primera liquidació era incorrecta, ja que no li havia estat 
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aplicada la bonificació del 25% de la quota per tractar-se de la transmissió de l’habitatge 

habitual. També considerava no ajustada a dret la segona liquidació, perquè entenia 

que, en la mesura que el causant havia traspassat en data 22 de juny de 2000, el fet 

imposable d’aquest tribut havia prescrit i per tant l’Ajuntament no podia ara liquidar-lo. 

 

En contra, aquest Ajuntament va al·legar, respecte de la primera liquidació, que la 

bonificació havia estat denegada per decret municipal, el qual no va ser impugnat i per 

tant l’acte administratiu és ferm. Respecte de la segona liquidació, es va al·legar que la 

contribuent no va rebre la meitat de la finca del seu pare de manera directa, sinó de la 

mare, així com va invocar sentències favorables a la tesi municipal. 

 

La sentència és favorable als interessos municipals i declara que ambdues liquidacions 

són ajustades a Dret. En relació amb la primera, l’òrgan jurisdiccional constata que la 

bonificació fou denegada per l’Ajuntament, però la persona no va interposar recurs de 

reposició en contra, de manera que va esdevenir ferma. I pel que fa a la segona 

liquidació, l’òrgan jurisdiccional exposa que el dret de l’Ajuntament a liquidar la 

transmissió de data 22 de juny de 2000 està prescrit, atès que el fet imposable d’aquest 

tribut neix en el moment de la defunció de la persona causant. Ara bé, considera que 

l’acceptació de l’herència provinent del pare de la contribuent es va fer arran de la 

defunció de la mare de la causant, l’herència de la qual contenia l’ ius delationis de 

l’herència del pare. En aquest aspecte, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

manifesta que l’hereu de l’hereu que va morir sense acceptar ni renunciar a l’herència, 

adquireix els béns no del primer causant, sinó del segon. Conseqüentment, ambdues 

liquidacions són correctes. 

 

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 13 de maig de 2016 de 

2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en virtut de la qual 

desestima el recurs contenciós administratiu núm. 482/2014-3, interposat per la senyora 

A.M.J.M. contra el decret núm.  5103/2014, d’ 11 de juliol de 2014, que resol 

desestimar el recurs de reposició interposat contra les liquidacions número  3752348, 

de quota  6.209,02 euros  i  3752349, de  4.150,33 euros, relatives a l’impost sobre 

l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió 
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de data 22 de juny de 2012, de la finca ubicada al carrer del Parc, 78. 

 

Segon.-  Comunicar la present resolució al Jutjat.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

 

 

-Servei de Compres i Contractacions-  

 

4 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT INFORM ÀTIC PER 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 

 

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

la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2016 es va iniciar el 

procediment per la contractació del servei de suport informàtic per l’Ajuntament de 

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

516.000,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 

Durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar sis licitadors: ID Grup, 

S.A., Amaranto Eurogrup, S.L., Nextret, S.L., Econocom Osiatis, S.A., Eltec IT 

Service, S.L., i Suministro Importacions y Mantenimientos Electrónicos, S.A. 

(SERMICRO). 

 

Mitjançant informe de data 20 de maig de 2016, el cap de secció d’infraestructures i el 

cap del Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, van procedir a la 

valoració dels criteris de valoració que depenen d’un judici de valor, amb el següent 

resultat sobre un total de 30 punts:  

 

Empresa 
Puntuació total 

proposta tècnica

AMARANTO  25 punts 

ELTEC 17,5 punts 

ID-GRUP 20 punts 

NEXTRET 30 punts 
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SERMICRO 27,5 punts 

ECONOCOM 30 punts 
 

Tras l’obertura de les proposicions econòmiques, es posa de manifest que l’oferta de 

Amaranto Eurorup, S.L., pot ser considerada desproporcionada o anormal, atesa la 

baixa sobre el preu de licitació.   

 

Efectuat el tràmit previst a l’article 152 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), 

l’empresa Amaranto Eurogrup, S.L., manifesta haver detectat un error de càlcul en la 

suma d’una de les partides incloses en la seva oferta econòmica, motiu que fa 

inviable executar el servei de suport informàtic per l’Ajuntament de Mataró per l’import 

ofertat, per la qual cosa es considera no justificada la oferta. Així mateix, l’empresa 

presenta una declaració responsable de renúncia a continuar en aquest procediment. 

Per l’exposat anteriorment, i exhaurit el termini per justificar la baixa, d’acord amb 

l’article 152.4 del TRLCSP, l’empresa Amaranto queda exclosa de la classificació. 

 

Mitjançant informe de data 2 de juny de 2016, el cap de secció d’infraestructures i el 

cap del Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, van procedir a la 

valoració de l’oferta econòmica. La puntuació obtinguda pels licitadors en relació al 

sobre 3, un cop exclosa del procediment de licitació l’empresa Amaranto Eurogrup, 

S.L. és la següent: 

 

Empresa 
Oferta 

econòmica 
sense IVA 

Puntuació 
valoració 
econòmic

a 

AMARANTO 387.200,00 € EXCLÒS 

ELTEC 438.342,36 € 70,00 

ID-GRUP 447.850,47 € 68,51 

NEXTRET 489.737,64 € 62,65 

SERMICRO 501.379,11 € 61,20 

ECONOCOM 473.345,51 € 64,82 
 

En el mateix informe, i a fi de determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa, 

s’exposa la suma de puntuacions obtingudes pels licitadors. El resultat és el que es 

detalla a continuació: 

 

Empresa Oferta sense Puntuació Puntua- Puntua- Ordre de 
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IVA valoració 
econòmica  

ció 
valora-

ció 
tècnica 

ció final  classifica
ció 

AMARANTO 387.200,00 € EXCLÒS 

ELTEC 438.342,36 € 70,00 17,5 87,50 5è. 

ID-GRUP 447.850,47 € 68,51 20 88,51 4rt. 

NEXTRET 489.737,64 € 62,65 30 92,65 2n. 

SERMICRO 501.379,11 € 61,20 27,5 88,70 3r. 

ECONOCOM 473.345,51 € 64,82 30 94,82 1r. 
 
Per tant, queda classificada en primer lloc l’empresa Econocom Osiatis, S.A., en 

obtenir la puntuació més alta i tractar-se de la proposició econòmicament més 

avantatjosa. 

 

S’adjunta al present acord còpia de l’informe de valoració del sobre 3, l’escrit de 

resposta al requeriment de justificació i la conseqüent renúncia a continuar en el 

procediment d’Amaranto Eurogrup, S.L. 

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

contractació a les partides corresponents del  pressupost de l’exercici 2016. Així 

mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient  per als exercici 2017 i 

2018. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants del Reial decret 

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

contractes del sector públic. 

 

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

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

acords: 

 

Primer.-  Declarar exclosa d’aquest procediment, l’empresa Amaranto Eurogrup, S.L. 

per no haver justificat el preu anormal o desproporcionat de la seva proposició 

econòmica. 

 

Segon.-  Adjudicar el servei de suport informàtic per l’Ajuntament de Mataró, a favor 

de l’empresa Econocom Osiatis, S.A., per l’import de 572.748,07 euros, IVA no inclòs, 

pels dos anys de durada inicial del contracte. 

 

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

de l’adjudicació: 

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

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 28.637,40 
euros, corresponent al 5% del preu d’adjudicació. 
 

b) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

c) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries 
posteriors, degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura 
d’apoderament o nomenament del seu legal representant, igualment 
inscrita en el Registre Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal 
representant.   
 

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

e) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb 
l’Administració pública que estableix l’article 60 del Text Refós de la Llei 
de contractes del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de 
contractar amb aquesta Administració local, l’existència de deutes de 
naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu. 
 

f) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari 
està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre 
oficial en què hagi d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de 
negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims 
acabats, sigui almenys de 387.000,00 euros. 
 

g) Una relació dels principals serveis realitzats durant els cinc últims anys 
incloent import, data i destinatari, públic o privat.  
 

h) Un mínim de tres certificats que acreditin haver realitzat correctament 
com a mínim 3 projectes anàlegs per import mínim de 260.000,00 euros. 
Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte 
privat al qual s’hagi prestat el servei. 
 

i) Indicació del personal tècnic participant en el contracte especificant la 
seva categoria, qualificació i experiència i aportant el CV de cadascuna 
de les persones. El perfil del personal tècnic requerits haurà d’ajustar-se 
al requerit en l’apartat 6 del plec tècnic. 
 

j) Acreditació del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels 
Minusvàlids (LISMI) i de la LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de 
Dones i Homes, si els és exigible pel nombre de personal. En cas 
contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta 
normativa. 
  

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 

seva oferta. 
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Quart.-  Un cop hagi presentat la documentació sol·licitada en l’apartat anterior, i 

hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació de l’adjudicació, 

l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 5 dies naturals per procedir a la 

formalització del corresponent contracte administratiu. 

 

Cinquè.-  Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a 

comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 

218,08 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP (88,75 euros) i el 

BOE (129,33 euros). 

 

Sisè.-  Disposar a favor d’Econocom Osiatis, S.A., l’import total de 572.748,07 euros, 

a càrrec de les partides 300602/324100/21600 i 300602/920320/21600 del 

pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2016 i pels que s’aprovin pels 

exercicis 2017 i 2018, desglossats de la manera següent: 

 

Exercici 2016: 
• 143.187,49 euros (relació comptable D núm. 2359).  

 
 Exercici 2017 i 2018:  

• 429.560,58 euros (operació comptable ADPOS núm. 2351). 
 

Setè- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 

a les partides 300602/324100/21600 i 300602/920320/21600 dels pressupostos de 

l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin per l’exercici 2017 i 2018, a fi de poder atendre 

les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 

 

Vuitè-  Autoritzar, a càrrec de les partides 300602/324100/21600 i 

300602/920320/21600, les operacions comptables inverses següents:  

- 12.902,51 euros (A/ núm. 2356). 
- 468.270,00 euros (APOS/ núm. 2358). 

 

Novè.-  Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP, BOE i el perfil 

del contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  
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DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

5 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL  

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN EL RECURS DE S UPLICACIÓ 

INTERPOSAT PEL COMITÈ D’EMPRESA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I DE 

L’EXTINT INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT CONTRA LA  SENTÈNCIA 

DESESTIMATÒRIA NÚM. 54/2015 DICTADA PEL JUTJAT SOCI AL 2. 

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

la proposta següent: 

 

“La senyora M.L.F., com a presidenta del comitè d’empresa dels treballadors de 

l’Ajuntament de Mataró, i el senyor P.M.G., com a president del comitè d’empresa 

dels treballadors de l’antic Institut Municipal d’Educació, van interposar demanda de 

conflicte col·lectiu contra l’Ajuntament de Mataró, en concret contra la decisió 

d’entendre suspesos i sense efectes l’article 27 dels dos convenis col·lectius 

reguladors de les condicions de treball del personal laboral representats pels 

demandants esmentats, respecte el reconeixement dels dies de permís per 

gratificacions per anys de servei,  per entendre veure’s afectats pel RD 20/2012, de 

13 de juliol, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 

la competitividad, concretament pel disposat en el seu article 8. Tres. 

 

L’ esmentada demanda es va tramitar davant el Jutjat Social 2 de Mataró, 

procediment de conflicte col·lectiu 98/2015, assenyalant-se la data pels actes de 

conciliació i, en el seu cas, de judici pel dia 2 de juny de 2015, a les 11:30 hores.  

 

Vist que en data 1 d’octubre de 2015, el Jutjat Social núm. 2 de Mataró ha dictat 

Sentència núm. 231/15 per la qual decideix desestimar la demanda interposada per la 

senyora M.L.F., com a presidenta del comitè d’empresa dels treballadors de 

l’Ajuntament de Mataró, i el senyor P.M.G., com a president del comitè d’empresa 

dels treballadors de l’antic Institut Municipal d’Educació, amb absolució de la part 

demandada respecte les pretensions formulades en la seva contra. 

 

Vist que contra l’esmentada Sentència, que no era ferma, la part demandant va 

interposar recurs de suplicació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

(Sala Social), número de recurs de suplicació 6807/2015.  

 

Vist que en data 3 de febrer de 2016, la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia 
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de Catalunya ha dictat Sentència núm. 664/2016, per la qual acorda desestimar el 

recurs de suplicació formulat per la senyora M.L.F., com a presidenta del comitè 

d’empresa dels treballadors de l’Ajuntament de Mataró, i el senyor P.M.G.,  com a 

president del comitè d’empresa dels treballadors de l’antic Institut Municipal 

d’Educació, contra Sentència de data 1 d’octubre de 2015, dictada pel Jutjat Social 2 

de Mataró en autos 98/2015, confirmant aquesta en tots els seus extrems.   

 

D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 5337/2015, de 3 

de juliol, 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 número 664/2016, de 3 de febrer 

de 2016, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Social, que 

desestima el recurs de suplicació formulat per la senyora M.L.F., com a presidenta del 

comitè d’empresa dels treballadors de l’Ajuntament de Mataró, i el senyor P.M.G., 

com a president del comitè d’empresa dels treballadors de l’antic Institut Municipal 

d’Educació, contra la Sentència núm. 231/2015, d’1 d’octubre, dictada pel Jutjat Social 

2 de Mataró, en el procediment de conflicte col·lectiu 98/2015), confirmant 

l’esmentada resolució judicial en tots els seus extrems.”  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

 

 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  

 

-Servei d’Equipaments Municipals- 

 

6 APROVACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT D’ENDERROC PARCI AL I 

ESTABILITZACIÓ DE FAÇANES DE L’ANTIC VAPOR GORDILLS  I DALMAU. 

 

El senyor David Bote Paz, Alcalde President, president presenta la proposta següent: 

“En data 10 de desembre de 2015 es van adjudicar les obres d’enderroc parcial i 

estabilització de façanes a la nau de l’antic Vapor Gordils i Dalmau, a l’empresa 
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BIGAS GRUP S.L.U. per un import de 240.298,43€, IVA inclòs. 

                                                                                                                                                                                                                                         

Una vegada iniciats els treballs d’enderroc es va detectar la necessitat d’incorporar 

obres complementàries que no figuraven en el projecte inicial, però que degut a les 

circumstàncies de les obres, són del tot necessàries de realitzar i que no poden 

separar-se tècnica o econòmicament del contracte primitiu. Durant les obres s’han 

detectat:  

 

- Un deteriorament de la nau respecte del moment en que es va redactar el 

projecte que es va realitzar fa un any 

- Elements en mal estat que no era possible detectar abans de començar les 

obres, ja que requerien dels treballs d’enderroc per a la seva identificació real. 

 

Les actuacions complementàries, no previstes en el projecte inicial són les següents: 

 
- Reforç metàl·lic addicional de la part superior de la façana i substitució de 

totes les encavallades de fusta de la coberta. 

- Increment dels elements auxiliars per a garantir la seguretat dels treballadors 

per al desmuntatge de la coberta i dels forjats intermedis. 

- Reforç de les biguetes metàl·liques de la crugia estreta de l’edifici. 

- Substitució provisional del sistema de canals i baixants de tot l’edifici. 

- Substitució de la coberta corresponent a la crugia estreta de l’edifici (no 

prevista en el projecte inicial) 

 

El termini previst per a l’execució de les obres serà de 3 mesos. 

 

Aquests fets són els que han comportat un increment de pressupost del 49,77% 

respecte del projecte inicial. 

 

El “Projecte Modificat d’enderroc parcial i estabilització de façanes a la nau de l’antic 

Vapor Gordils i Dalmau” puja la quantitat de 598.873,67€, és a dir, no supera el 50% 

de l’mport fixat en l’article 171 del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector 

Públic per a modificats de projectes d’obra. 

Aquest “Projecte Modificat d’enderroc parcial i estabilització de façanes a la nau de 

l’antic Vapor Gordils i Dalmau” reuneix els requisits previstos en els articles 42 i 

següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals. 

 

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

 

Primer.-  Aprovar “Modificat del Projecte d’enderroc parcial i estabilització de façanes 

a la nau de l’antic Vapor Gordils i Dalmau”, amb un pressupost de 598.873,67€, IVA 

inclòs. 

 

Segon.-  Notificar l’anterior acord a l’empresa BIGAS GRUP S.L.U., adjudicatària del 

projecte executiu, perquè en un termini no superior a tres dies, examini el document 

tècnic modificat, manifesti la serva conformitat amb la modificació del projecte i amb el 

termini d’execució, i demani la seva adjudicació en les mateixes condicions tècniques 

i jurídiques que les aprovades en el contracte administratiu d’obra que, aplicant la 

baixa corresponent, resultarà amb un increment de 119.597,31€ IVA inclòs. 

 

Tercer.- Donar trasllat de la documentació que sigui necessària al Servei de Compres 

i contractacions per tal de procedir a la tramitació del procediment que correspongui 

per a la seva adjudicació i ampliació del termini d’execució.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació-  

 

7 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENT ÈNCIA 

NÚM. 94/2016, DE 4 D’ABRIL, DICTADA PEL JUTJAT CONT ENCIÓS 

ADMINISTRATIU 13 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS  CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 364/2015 D CONTRA LA RESOLUCIÓ DE 15 DE JULIOL DE 

2015. 

El senyor David Bote Paz, Alcalde President, president presenta la proposta següent: 

 

“En data 21 d’octubre de 2014, la regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, va resoldre imposar a la Sra. B.E.G.R. una sanció de 300€ i una sanció 

de 350 € per la comissió de dues infraccions greus en matèria de trànsit. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 201/15-H  pel Jutjat 
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Contenciós Administratiu 7 de Barcelona. 

 

En data 7 d’abril de 2016,  practicades les actuacions processals procedents, es dictà 

sentència núm. 88/2016 que resol: “Que debo desestimar y desestimo totalmente el 

recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal en 

autos de la Sra. B.E.G.R. , frente a la/s resolución/es administrativa/s referenciada/s 

en el fundamento de Derecho primero de esta mi resolución, sin expresa condena en 

costas a la parte recurrente”. 

 

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada. 

 

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de 

disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució 

d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, a la Junta de Govern, PROPOSO: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 88/2016, de 7 

d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona, en relació al recurs 

contenciós administratiu 201/15-H contra la resolució de 21 d’octubre de 2014. 

 

Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat i al servei municipal corresponent per tal que, en 

el que calgui, procedeixi a la seva execució.” 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

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

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

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

 

 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL  

 

Servei de Relacions Institucionals i Assistència Ju rídica de Recursos Humans 
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8 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIP AL 

PRESENTADA PER VGG. 

 

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

la proposta següent: 

 

“Supòsit de fet 
 

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

de professora secundària de l’Institut Miquel Biada, ha presentat per registre 

d’entrada núm. 0812130008-1-2016-012435-1 sol·licitud de reconeixement de 

compatibilitat en la què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en 

aquesta Corporació amb una segona activitat privada secundària per compte 

aliena com a docent a l’entitat “Aloha Mental Arithmetic” impartint classes 

extraescolars de matemàtiques.  

 
Segons document aportat per la interessada consistent en un acord entre 

l’esmentada entitat i la Sra. G., la jornada seria de 3 hores setmanals i horari 

de treball els dilluns de 16’30 hores a 18’45 hores a impartir a l’escola 

XXXXXX (Santa Eulàlia de Ronçana). La interessada fa constar una 

remuneració anyal de 1.656 € (138 €/mes).  

II. L’Ajuntament de Mataró va subscriure un contracte laboral amb la senyora 

V.G.G., amb la modalitat contractual d’obra o servei de determinat com a 

professora titular A secundària des del 4 d’abril de 2016 i fins el 31 d’agost de 

2016, per impartir matèries de ciències a diferents nivells educatius de l’Institut 

Miquel Biada, durant el curs acadèmic 2015/2016. La jornada contractada és a 

temps parcial corresponent al 67% de la jornada ordinària establerta a 

l’Ajuntament de Mataró. 

 

Fonamentació jurídica 

 
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 
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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. 

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. 

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. I 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.  

4. 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 modificació 

de les condicions del lloc de treball. 

5. Altrament, 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. 

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, 
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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 dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del 

lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats 

professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el 

desenvolupament del lloc públic.  

7. 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. 

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; 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 els dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc 

públic. 

9. L'article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, declara la compatibilitat de 

l'exercici de la funció pública amb l'activitat privada si les dues activitats, la 

funció pública i la privada, no superen la jornada ordinària incrementada en un 

50%. 

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, tipifica com a falta 

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

incompatibilitats. 

11. L'art. 333. a) i l'art. 344 del mateix Decret 214/1990, estableixen que correspon 

al Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de 
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compatibilitat. 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: 

 

Primer.-  Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 

Ajuntament la senyora V.G.G., a temps parcial com a professora secundària de 

l’Institut Miquel Biada, amb una activitat privada secundària per compte aliena com a 

docent a l’entitat “Aloha Mental Arithmetic” impartint classes extraescolars de 

matemàtiques, en els termes i paràmetres legals 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 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).  
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9 ESMENA DE L’ACORD DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILI TAT DE 

SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI CONCURRENT DE L LLOC DE 

TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER MMC. 

 

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

la proposta següent: 

 

“Per acord de Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 2 de maig de 

2016, es reconegué la compatibilitat a la sol·licitud formulada en data 25 de febrer de 

2016 per la senyora M.M.C., entre l’activitat principal que realitza en aquest 

Ajuntament amb una activitat privada secundària. 

 

Atès que s’hi han detectat errors aritmètics que afecten a la determinació del còmput 

total d’hores a realitzar per la interessada en l’activitat secundària que sol·licita 

compatibilitar, que ascendeix a un total de 20 hores i mitja per setmana, en lloc de 

les incorrectament referides 7h./setmana. I atès que aquest còmput de jornada s’ha 

de tenir present d’acord amb el que disposa la normativa en matèria 

d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, en concret 

respecte el disposat a l'article 12.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de la Generalitat de Catalunya, així com 

l’art. 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament del 

personal al servei de les entitats locals, els quals estableixen que es podrà declarar 

la compatibilitat de l'exercici de la funció pública amb l'activitat privada si les dues 

activitats, la funció pública i la privada, no superen la jornada ordinària incrementada 

en un 50%. 

 

Tenint en compte que durant l’any 2016 la jornada ordinària de treball en aquesta 

Corporació és de 36 hores i 40 minuts, la jornada ordinària incrementada en un 50% 

(18 hores amb 20 minuts) suposa un còmput de 55 hores/setmana. Si la senyora M., 

amb una jornada parcial al 50%, efectua en aquest Ajuntament una jornada de 18 

hores setmanals, la suma d’aquesta amb la privada suposen un còmput total de 38 

hores i mitja setmanals. Per tant, respecte els requisits de conciliació d’horaris entre 

l’activitat pública i la privada, la sol·licitud s’adequa a norma. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 

Comú: “Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol 
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moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 

existents en llurs actes”.  

 

Vist l'informe jurídic corresponent. 

 

L'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la 

Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.  

 

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

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

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

 

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.-  Esmenar l’error aritmètic detectat en l’acord adoptat per la Junta de Govern 

Local, en sessió celebrada en data 2 de maig de 2016, de reconeixement de 

compatibilitat de la sol·licitud formulada per la senyora M.M.C., entre l’activitat 

principal que realitza en aquest Ajuntament amb una activitat privada secundària, en 

els termes refertis a la part expositiva del present acord. 

 

Segon.-  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 tres de la 

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

present acta. 

 
 
 
  


