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ACTA NÚM. 14 /2019- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC L’11 DE NOVEMBRE DE  2019. 

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

 

A la ciutat de Mataró, l’onze de novembre de dos mil dinou, a la una del migdia, es 

reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió 

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

CARLOS JEREZ ANTEQUERA, 1r. Tinent d’Alcalde 

 
Hi concorren: 
 
Juan Carlos Jerez Antequera  1r.  Tinent d’Alcalde 
Sergio Morales Diaz    2n. Tinent d’Alcalde 
Laura Seijo Elvira    3r.  Tinent d’Alcalde 
Núria Moreno Romero   4t.  Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   5è.  Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos  6è.  Tinent d’Alcalde 
Elizabet Ruíz Moreno    7è.  Tinent d’Alcalde 
Anna Villarreal Pascual   8è.  Tinent d’Alcalde 
  
 
 

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

 

Excusen la seva assistència  

 

David Bote Paz           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 
14/10/2019  

 
 
2 DESPATX OFICIAL 

 

Data de publicació: 11/02/2020 
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CIM  DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
-Servei de Gestió Econòmica 
 

3 Donar compte de l’informe d’execució pressupostària corresponent al 3r 
trimestre de l’exercici 2019 

 
-Servei de Compres i Contractacions- 
 

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regiran la contractació,mitjançant procediment obert, del subministrament d’ 
equipament informàtic i llicències d’ofimàtica, per un import fixat com a màxim 
per a l’adjudicació del contracte de fins a 268.600,00 euros, IVA no inclòs, per 
la durada del contracte (Exp. 44397/2019) 

 
  
-Servei d’Ingressos- 

 
5 Donar-se per assabentada de la  sentència del Jutjat  Contenciós Administratiu 

núm. 13  de Barcelona,en virtut de la qual desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 323/2015-C, interposat per M.F.B. contra el decret número 
5038/2015, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra 
diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 

 
6 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. 399/2015-B, interposat per E.S.F. contra el decret número 
6325/2015, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra 
diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 

  
7 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 8 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 360/2017-A, interposat per M.E.P.M .contra el decret 
número 6338/2017, que resol desestimar el recurs de reposició interposat 
contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 

 
8 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 7 de Barcelona, Ajuntament de Mataró La Riera, 48 en virtut de la qual 
desestima el recurs contenciós administratiu núm. 56/2018-F, interposat per 
L.M.S. contra el decret número 10334/2017, que resol desestimar el recurs de 
reposició interposat contra diverses   liquidacions de l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 



 3 

9 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 130/2018-V, interposat per J.C.F. i O.C.F. contra els 
decrets número 474 i 475/2018, que resolen desestimar els recursos de 
reposició interposats contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 
10 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 14 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 250/2018-A, interposat per M.P.M.P. contra el decret número 
2955/2018, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra 
diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 

 
11 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. 466/2018-B, interposat per A.B.L., A.B.L. i D.B.L. contra els 
decrets número 7730, 7731 i 7334/2018, que resolen desestimar els recursos 
de reposició interposats contra diverses liquidacions de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 
 

SECRETARIA GENERAL 
 
12 Donar-se per assabentada de la Sentència número 219/2019, de 17 d’octubre 

de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona 
en el Procediment Abreujat número 59/2016 A3, interposat pel Sr. M.G.J contra 
la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial 
per haver caigut a la via pública. 

 
 

 
CIM  DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 

 
 
DIRECCIÓ D’URBANISME I PALANIFICACIÓ 

 
 -Urbanisme, Patrimoni- 
 
13 Aprovació inicial del Projecte de reparcel.lació del sector Maresme-Toló, 
 
  
  

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública. 
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ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 
 

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos 
Humans 

 
14 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici 

concurrent del lloc de treball principal presentada per C.P.G.. 
 
15 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici 

concurrent del lloc de treball principal presentada per A.F.C.B. 
 
16 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici 

concurrent del lloc de treball principal presentada per A.G.J. 
 
17 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici 

concurrent del lloc de treball principal presentada per J.M.N. 
 

 

 

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  14 d’octubre de 

2019. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 
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CIM  DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

 
-Servei de Gestió Econòmica 

 
3 DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA  
CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2019. 
 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta: 
 

“Relació de fets 

Les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2019 estableixen en l’article 55 que 
de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció presentarà 
trimestralment l’estat d’execució del pressupost acompanyat de la informació 
complementària que permeti valorar el nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà 
compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Ocupació i Promoció Econòmica (actual Comissió Informativa de Presidència, Bona 
Governança i Reptes Mataró). 
 
És per això que  proposo: 
 
Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària 
corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2019”. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 
 
4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 
TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ,MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT D’ EQUIPAMENT 
INFORMÀTIC I LLICÈNCIES D’OFIMÀTICA, PER UN IMPORT FIXAT COM A 
MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 268.600,00 
EUROS, IVA NO INCLÒS, PER LA DURADA DEL CONTRACTE (EXP. 44397/2019) 
 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta: 
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“1. Mitjançant informe del cap  del Servei de Sistemes d’ Informació i 
Telecomunicacions sol·licita la contractació del subministrament d’ equipament 
informàtic i llicències d’ ofimàtica un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a  268.600  euros, IVA no inclòs, per la durada  del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les 
modificacions previstes en el plec i  la no possibilitat de pròrroga , el valor estimat del 
contracte és de 322.320 euros. 
 
2. Consta a l’expedient: 
 

 Informe del secretari general  respecte de l’adequació dels plecs econòmics 
administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la 
Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic. 

 

 Informe de l’interventor de Fons   respecte a l’existència de crèdit adequat i 
suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la 
partida corresponent  del pressupost municipal, i la previsió de crèdit adequat i 
suficient en el  que s’ aprovi per l’ exercici 2020.  

 
3. Atès el que disposen els arts. 16, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de 
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració,  
Bon Govern i  Mobilitat, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 

PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del subministrament d’ equipament 
informàtic i llicències d’ ofimàtica per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 
del contracte de fins a  268.600 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les 
modificacions previstes en el plec i  la no possibilitat de pròrroga , el valor estimat del 
contracte és de  322.320 euros. 
 
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regirà la contractació del subministrament expressat en l’apartat anterior, mitjançant 
tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
 
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de 
l’enviament de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions. 
 
QUART .Autoritzar  la despesa de fins 268.600 €  més  56.406   € en concepte d’IVA, 
en total 325.006  €  (A núm. 120476) 
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CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes 
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent 
partida dels pressupost municipal que s’aprovi per l’ exercici 2020, a fi de poder 
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant l’ esmentada 
anualitat. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

-Servei d’Ingressos- 
 
5 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA  SENTÈNCIA DEL JUTJAT  
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 13 DE BARCELONA,EN VIRTUT DE LA 
QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 323/2015-
C, INTERPOSAT PER M.F.B. CONTRA EL DECRET NÚMERO 5038/2015, QUE 
RESOL DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA 
DIVERSES LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 
 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta: 
 

“En data 8 de novembre de 2018 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona va dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 323/2015-C, interposat per la senyora M.F.B. contra el decret 
número  5038/2015, de 22 de juny, que resol desestimar el recurs de reposició 
interposat en data 5 de maig de 2015 per la contribuent contra les liquidacions 
número  3963392, de quota  345,42 euros;  3963400, de  2.998,99 euros; 3963402, 
de  1.204,95 euros; 3963405, de  1.204,95 euros; i  3963407, de  1.6337,38 euros, 
relatives a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU), generades per la transmissió de diverses finques ubicades al carrer XXX de 
Mataró. 
 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara els decrets impugnats 
ajustats a dret. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de 
Govern Local per la resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, 
proposo els següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 8 de novembre de 2018 del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el 
recurs contenciós administratiu núm. 323/2015-C, interposat per la senyora M.F.B. 
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contra el decret número  5038/2015, de 22 de juny, que resol desestimar el recurs de 
reposició interposat en data 5 de maig de 2015 per la contribuent contra les 
liquidacions número  3963392, de quota  345,42 euros;  3963400, de  2.998,99 euros; 
3963402, de  1.204,95 euros; 3963405, de  1.204,95 euros; i  3963407, de  1.6337,38 
euros, relatives a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana (IIVTNU), generades per la transmissió de diverses finques ubicades al carrer 
XXX, de Mataró. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat”. 
 

 

Es donen per assabentats 

 

 

6 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. 399/2015-
B, INTERPOSAT PER E.S.F. CONTRA EL DECRET NÚMERO 6325/2015, QUE 
RESOL DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA 
DIVERSES LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 
 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 

“En data 22 de maig de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona va 
dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
399/2015-B, interposat pel senyor E.S.F. contra el decret número 6325/2015, de 19 
d’agost, que resol desestimar el recurs de reposició interposat en data 30 de juliol de 
2015 pel contribuent contra les liquidacions número  4058382, de quota  11.370,73 
euros i  4058373, de  10.352,90 euros, de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), generades per la transmissió de data 22 de 
juliol de 2014 de la finca ubicada a la carretera XXX (la primera) i XXX (la segona), de 
Mataró. 
 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara els decrets impugnats 
ajustats a dret. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de 
Govern Local per la resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, 
proposo els següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 22 de maig de 2019 del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el 
recurs contenciós administratiu núm. 399/2015-B, interposat pel senyor E.S.F.  contra el 
decret número 6325/2015, de 19 d’agost, que resol desestimar el recurs de reposició 
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interposat en data 30 de juliol de 2015 pel contribuent contra les liquidacions número  
4058382, de quota  11.370,73 euros i  4058373, de  10.352,90 euros, de l’impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), generades 
per la transmissió de data 22 de juliol de 2014 de la finca ubicada a la carretera XXX 
(la primera) i XXX (la segona), de Mataró. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat”. 
 

 

Es donen per assabentats 

 

 

7 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA 
QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 360/2017-
A, INTERPOSAT PER M.E.P.M. CONTRA EL DECRET NÚMERO 6338/2017, QUE 
RESOL DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA 
DIVERSES LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 
“En data 15 de gener de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona va 
dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
360/2017-A, interposat per la senyora  M.E.P.M. contra el decret 6338/2017, de 5 de 
juliol, en virtut del qual es va desestimar el recurs de reposició interposat per la 
contribuent contra les liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (IIVTNU) emeses per aquest Ajuntament arran de la 
transmissió de 5 de setembre de 2015 de les finques situades a la ronda XXX al 
carrer XXX i al XXX, totes de Mataró. 
 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara el decret impugnat ajustat 
a dret. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de 
Govern Local per la resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, 
proposo els següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 15 de gener de 2019 del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el 
recurs contenciós administratiu núm. 360/2017-A, interposat per la senyora  M.E.P.M. 
contra el decret 6338/2017, de 5 de juliol, en virtut del qual es va desestimar el recurs 
de reposició interposat per la contribuent contra les liquidacions de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) emeses per aquest 
Ajuntament arran de la transmissió de 5 de setembre de 2015 de les finques situades 
a la ronda XXX; al carrer XXX i al carrer XXX, totes de Mataró. 
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Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat”. 
 
 
Es donen per assabentats 
 

 

8 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA, AJUNTAMENT DE 
MATARÓ LA RIERA, 48 EN VIRTUT DE LA QUAL DESESTIMA EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 56/2018-F, INTERPOSAT PER L.M.S. 
CONTRA EL DECRET NÚMERO 10334/2017, QUE RESOL DESESTIMAR EL 
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA DIVERSES LIQUIDACIONS DE 
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA. 
 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 

“En data 3 de maig de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona va 
dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
56/2018-F, interposat per la senyora  L.M.S.  contra el decret  número 10334/2017, de 
22 de novembre, en virtut del qual es va desestimar el recurs de reposició formulat 
per l’actora contra les següents liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), generades arran de la transmissió de 
data 23 de juny de 2015 de les següents finques de Mataró: XXX, de quota 2.402,75 
euros (50% de la finca ubicada al carrer XXX); XXX, de quota 4.453,03 euros (50% 
de la finca ubicada al carrer XXX); XXX, de quota 795,75 euros (50% de la finca 
situada al passatge XXX); XXX, de quota 1.939,23 euros (50% de la finca situada al 
passatge XXX); 4438471, de quota 852,60 euros (50% de la finca situada al carrer 
XXX) i XXX, de quota 2.077,74 euros (50% de la finca situada al carrer XXX). 
 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara el decret impugnat ajustat 
a dret. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de 
Govern Local per la resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, 
proposo els següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 3 de maig de 2019 del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el 
recurs contenciós administratiu núm. 56/2018-F, interposat per la senyora  L.M.S contra 
el decret  número 10334/2017, de 22 de novembre, en virtut del qual es va 
desestimar el recurs de reposició formulat per l’actora contra les següents 
liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU), generades arran de la transmissió de data 23 de juny de 2015 de les 
següents finques de Mataró: XXX, de quota 2.402,75 euros (50% de la finca ubicada 
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al carrer XXX); XXX, de quota 4.453,03 euros (50% de la finca ubicada al carrer 
XXX); XXX, de quota 795,75 euros (50% de la finca situada al passatge XXX); XXX, 
de quota 1.939,23 euros (50% de la finca situada al passatge XXX); XXX, de quota 
852,60 euros (50% de la finca situada al carrer XXX) i XXX, de quota 2.077,74 euros 
(50% de la finca situada al carrer XXX). 
 
Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat”. 
 
 

 Es donen per assabentats 

 

9 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 14 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA 
QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 130/2018-
V, INTERPOSAT PER J.C.T. I O.C.F. CONTRA ELS DECRETS NÚMERO 474 I 
475/2018, QUE RESOLEN  DESESTIMAR ELS RECURSOS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSATS CONTRA DIVERSES LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 
“En data 21 de febrer de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona 
va dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
130/2018-V, interposat pels senyors J.C.T. i O.C.F. contra els següents decrets 
municipals: 
 

 Número  474 de data 19 de gener de 2018, que resol declarar inadmissible a 
tràmit el recurs de reposició interposat en data 31 de juliol de 2017 pel senyor 
O.C.F. contra la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. XXX, de quota 4.639,00 euros, per la 
transmissió de 25 de juliol de 2016, de la finca situada al carrer del XXX de 
Mataró. 
 

 Número  475 de data 19 de gener de 2018, que resol declarar inadmissible a 
tràmit el recurs de reposició interposat en data 31 de juliol de 2017 pel senyor 
J.C.T. contra la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. XXX, de quota 1.988,14 euros, per la 
transmissió de 25 de juliol de 2016, de la finca situada al XXX de Mataró. 

 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara els decrets impugnats 
ajustats a dret. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de 
Govern Local per la resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, 
proposo els següents ACORDS: 
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Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 21 de febrer de 2019 del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el 
recurs contenciós administratiu núm. 130/2018-V, interposat pels senyors J.C.T. i O.C.F.  
contra els següents decrets municipals: 
 

 Número  474 de data 19 de gener de 2018, que resol declarar inadmissible a 
tràmit el recurs de reposició interposat en data 31 de juliol de 2017 pel senyor 
O.C.F. contra la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. XXX, de quota 4.639,00 euros, per la 
transmissió de 25 de juliol de 2016, de la finca situada al carrer XXX de 
Mataró. 
 

 Número  475 de data 19 de gener de 2018, que resol declarar inadmissible a 
tràmit el recurs de reposició interposat en data 31 de juliol de 2017 pel senyor 

JCT contra la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 

de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 4339069, de quota 1.988,14 euros, per la 
transmissió de 25 de juliol de 2016, de la finca situada al carrer del Carme, 21, 
de Mataró. 

 
Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat”. 
 
 
Es donen per assabentats 
 
 

10 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 14 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA 
QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 250/2018-
A, INTERPOSAT PER M.P.M.P. CONTRA EL DECRET NÚMERO 2955/2018, QUE 
RESOL DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA 
DIVERSES LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 
 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 

“En data 4 de juny de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona va 
dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
250/2018-A, interposat per la senyora  M.P.M.P.  contra el decret  número 2955/2018, 
de 3 d’abril, que resol desestimar el recurs de reposició interposat per la contribuent 
contra les liquidacions número 4449291, 4449292 i 4449297, totes de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), generades per les 
transmissions de dates 21 de juliol de 2015 i 28 de gener de 2016, de les finques 
ubicades al carrer XXX (solar) i XXX, de Mataró. 
 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara el decret impugnat ajustat 
a dret. 
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En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de 
Govern Local per la resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, 
proposo els següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 4 de juny de 2019 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs 
contenciós administratiu núm. 250/2018-A, interposat per la senyora  M.P.M.P.  contra 
el decret  número 2955/2018, de 3 d’abril, que resol desestimar el recurs de reposició 
interposat per la contribuent contra les liquidacions número 4449291, 4449292 i 
4449297, totes de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana (IIVTNU), generades per les transmissions de dates 21 de juliol de 2015 i 28 
de gener de 2016, de les finques ubicades al carrer XXX (solar) i XXX, de Mataró. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat”. 
 

 

Es donen per assabentats 

 

 

11 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. 466/2018-
B, INTERPOSAT PER A.B.L., A.B.L. I D.B.L. CONTRA ELS DECRETS NÚMERO 
7730, 7731 I 7334/2018, QUE RESOLEN DESESTIMAR ELS RECURSOS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA DIVERSES LIQUIDACIONS DE L’IMPOST 
SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA. 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 
“En data 17 d’abril de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona va 
dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
466/2018-B, interposat pels senyors A.B.L., A.B.L. i D.B.L contra els decrets 
7730/2018, 7731/2018 i 7734/2018, de 12 de setembre, que resolen desestimar el 
recurs de reposició interposats pels contribuents contra les liquidacions número 
4565948, 4565949, 4565956, 4565957, 4565958 i 4565960, totes de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), generades per les 
transmissions de data 29 de juny de 2016, de les següents finques ubicades a la 
ronda XXX, XXX; XXX; XXX; XXX i XXX, de Mataró. 
 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara els decrets impugnats 
ajustats a dret. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències delegades a la Junta de 
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Govern Local per la resolució de l’Alcaldia núm. 4975, de 19 de juny de 2019, 
proposo els següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 17 d’abril de 2019 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs 
contenciós administratiu núm. 466/2018-B, interposat pels senyors A.B.L., A.B.L. i 
D.B.L contra els decrets 7730/2018, 7731/2018 i 7734/2018, de 12 de setembre, que 
resolen desestimar el recurs de reposició interposats pels contribuents contra les 
liquidacions número 4565948, 4565949, 4565956, 4565957, 4565958 i 4565960, 
totes de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU), generades per les transmissions de data 29 de juny de 2016, de les 
següents finques ubicades a la ronda ronda XXX, XXX; XXX; XXX; XXX i XXX, de 
Mataró. 
 
. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat”. 
 
 

Es donen per assabentats 

 

 

SECRETARIA GENERAL 
 
12 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 219/2019, 
DE 17 D’OCTUBRE DE 2019, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT NÚMERO 59/2016 A3, INTERPOSAT PEL SR. M.G.J. CONTRA LA 
DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER HAVER CAIGUT A LA VIA PÚBLICA. 
 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 

En data 18-10-2019, el Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona, ha 
notificat la Sentència número 219/2019, de 17 d’octubre de 2019, dictada en el 
Procediment abreujat núm. 59/2016 A3, en el recurs interposat pel senyor M.G.J., 
contra el decret núm. 9249/2015, de 9 de desembre, del regidor delegat 
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat que resol desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública a l’Avda. XXX, pel mal estat de 
la vorera.  
 
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 
indemnització per danys per un import de 12.340,35 euros. La sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu desestima la demanda, entre altres, amb el següent 
argument, imposant unes costes de 500,00 euros: 
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“Valorada conjuntament la prova practicada, cal concloure que el 
recurs no pot prosperar, donat que no s’ha practicat cap prova que 
permeti acreditar la realitat de l’accident descrit en la demanda. 
L’informe de l’ambulància que va atendre el recurrent indica que 
l’assistència es va prestar a l’Avda. del Maresme, 26, que està en la 
vorera contrària i a quasi 500 metres del concessionari on la part 
actora al.lega que es va produir la caiguda. Tenint en consideració 
que segons la versió del propi actor, tras la caiguda va quedar sentat i 
mig inconscient i que el van atendre al lloc de la caiguda, la prova 
documental impedeix que pugui considerar.se acreditat que l’accident 
es va produir davant del concessionari de Nissan. No ha comparegut 
cap testimoni, que pugui acreditar que la caiguda es va produir davant 
del concessionari. Tampoc consta que s’avisés a la Policia Local.” 

 
La sentència no és susceptible de recurs ordinari. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de 
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, 
Bon Govern i Mobilitat, previ Dictamen de la Comissió Informativa Municipal,  proposo 
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 219/2019, de 17 
d’octubre de 2019, dictada en el Procediment abreujat núm. 59/2016 A3, en el recurs 
interposat pel senyor M.G.J., contra el decret núm. 9249/2015, de 9 de desembre, del 
regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat que resol desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública a l’Avda XXX, 
pel mal estat de la vorera.  
 
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 16 
de Barcelona. 
 

 

Es donen per assabentats 

 

 

 

 
 

CIM  DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 
 

 
DIRECCIÓ D’URBANISME I PALANIFICACIÓ 

 
-Urbanisme, Patrimoni- 

 
13 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL 
SECTOR MARESME-TOLÓ, 
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Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació 
Professional, presenta la proposta següent 
 

“El 21 d’octubre de 2019, la Junta de Compensació del sector 05 Maresme–Toló, ha 
presentat complet el Projecte de reparcel·lació del sector Maresme – Toló, per a la 
seva aprovació. Anteriorment el 17 de setembre i el 15 d’octubre de 2019 també  
havia presentat el projecte però han estat substituïts per aquest últim que incorpora 
les indicacions dels serveis juridic i tècnic municipals. 
 
L’àmbit d’aquest projecte de reparcel·lació es correspon al Pla de millora urbana 
sector Maresme –Toló (PMU-13), aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona,  el 20 de març de 2019, i amb conformitat al Text refós el 
19 de juny de 2019. 
 
El Projecte d’urbanització del PMU-13 Maresme–Toló i el Projecte d’enderroc i 
desenrunament d’edifici del sector serveis i edificacions industrials confrontants han 
estat aprovats inicialment per decret de l’alcalde de 24 de maig de 2019 i per la Junta 
de Govern Local de 30 de setembre de 2019, respectivament.  
 
La tramitació del projecte d’urbanització prèvia o simultània a la del projecte de 
reparcel·lació, i la supeditació de l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva dels 
instruments de gestió a l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització està previst a 
l’article 125 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme (RLU). 
 
Els objectius d’aquest projecte de reparcel·lació d’acord amb els article 124, 126 i 
127 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLU), és la justa distribució dels beneficis i càrregues entre les 
persones interessades de l'àmbit; la cessió obligatòria i gratuïta a l’administració 
municipal dels terrenys destinats a sistemes viari i d’espais lliures, així com el sòl 
corresponent al percentatge de l'aprofitament urbanístic establert en la legislació 
urbanística, que en aquest polígon correspon al 10 %; la regularització de les finques 
per adaptar la seva configuració a les exigències del nou planejament, i la concreció 
a les parcel·les resultants de la localització de l'habitatge de protecció pública. 
 
La distribució de superfícies és de 2.620,99 m2 (42,011%) destinats a sistemes de 
sòl públic i de 6.238,83 m2 (57,989%) destinats a sòl d’aprofitament privat. 
 
La distribució d’usos per sostre és per a terciari–comercial 1.400 m2 (14,96%) , i per 
a residencial de 7.958,25 m2 (85,04%). Dels residencials són un 70% per habitatge 
lliure, un 20% per habitatge de protecció oficial règim general, i un 10% per habitatge 
de protecció oficial règim preu concertat. 
 
Les despeses d'urbanització es valoren en 1.635.674,96 euros (sense Iva) que 
inclouen les obres d’urbanització i les despeses de redacció de projectes i gestió. 
 
L’Annex c) del projecte de reparcel·lació incorpora l’esborrany del Conveni de gestió 
urbanística entre l’Ajuntament de Mataró, la Junta de Compensació del sectro 5-05 
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Maresme-Toló i Spay Developement, SL, en relació a la cessió del 10 per 100 
d’aprofitament mig a rebre amb habitatges de protecció oficial, que s’està tramitant 
simultàniament.  
 
El servei tècnic municipal ha informat favorablement amb dues prescripcions a 
incorporar al projecte per a l’aprovació definitiva, que són: 
 
1. Pel que fa al punt 7 Despeses obres urbanització, quan es descriuen les 

despeses d’urbanització cal fer referència al corresponent projecte d’urbanització 
i és imprescindible que els valors emprats siguin els descrits en el projecte 
esmentat o, en cas contrari, justificar i explicar detalladament les diferències i la 
raó de les mateixes. 
 

2. Pel que fa al punt 11 Descripció i adjudicació parcel·les resultants, cal completar 
la descripció incloent un plànol de cadascuna de les finques resultants, amb la 
geometria i les coordenades dels vèrtex que conformen el perímetre de les 
parcel·les. Així mateix, entre la documentació cal adjuntar els arxius gml de la 
corresponent goereferenciació. 
 

Vistos els informes jurídic i tècnic;  els articles 85.9 i 126 del Decret Legislatiu 1/2010, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 23, 125, 132.2, 
136.4, 139, 141 i 142 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut de les competències 
delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 19 de juny de 2019 l’adopció, si 
s’escau, dels següents ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació del sector Maresme–Toló, 
redactat i presentat per  la Junta de Compensació del sector 05 Maresme–Toló, amb 
les prescripcions següents: 
 

a) Cal l’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització del PMU-13 Maresme–
Toló que incorpori el Projecte d’enderroc i desenrunament d’edifici del sector 
serveis i edificacions industrials confrontants. 
 

b) Cal l’aprovació i signatura del Conveni de gestió urbanística entre 
l’Ajuntament de Mataró, la Junta de Compensació del sectro 5-05 Maresme-
Toló i Spay Developement, SL, en relació a la cessió del 10 per 100 
d’aprofitament mig a rebre amb habitatges de protecció oficial, que es tramita 
simultàniament, per a poder incorporar-lo al projecte de reparcel·lació. 

 
c) Cal que les despeses d’urbanització, de l’apartat 7 del projecte, es 

corresponguin amb els del projecte d’urbanització o es justifiqui i expliqui 
detalladament les diferències, d’acord amb la prescripció del servei tècnic 
municipal. 
 

d) Cal que la descripció i adjudicació de les parcel·les resultants, de l’apartat 11 
del projecte, inclogui els plànols i les dades indicades a l’informe del servei 
tècnic municipal, necessaris per a la seva inscripció al Registre de la 
Propietat.  
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Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes 
en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya, 
al tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal. 
 
Tercer.- Notificar -ho a les persones interessades que consten al projecte, al Servei 
de Gestió Econòmica, al Servei d’Espais Públics, al Servei d’Habitatge i al Servei de 
Llicències d'Obres i d'Activitats”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

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 Laborals i Assistència Jurídica de Recursos 
Humans 
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14 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 
AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 
PRESENTADA PER C.P.G. 
 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 

Supòsit de fet 
 
1.- Per Decret 6515/2019, de data 5 d’agost de 2019, es va contractar fora de 
plantilla, per obra i servei determinat, des de l’1 de juliol de 2019 fins el 31 de 
desembre de 2019, a la Sra. C.P.G. com a integradora social a la biblioteca Antoni 
Comas, per portar a terme el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 
2019, 2a edició, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
La seva jornada de treball és del 68,21% de la jornada habitual de l’Ajuntament de 
Mataró. 
 

2.- La Sra. C.P.G. ha presentat per registre d’entrada núm. 
08121300082019034551, escrit de sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en 
què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb 
una segona activitat privada esporàdica, com a acompanyant al Centre 
d’Investigació i Tractament d’Addiccions (CITA), ubicat a la localitat de Dosrius. 

Segons manifesta la pròpia interessada, la relació contractual amb aquest centre de 
rehabilitació i tractament d’addiccions i desintoxicació de drogues és mitjançant 
contractes esporàdics d’un dia i per unes hores determinades, segons necessitat del 
propi centre. 

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

Administracions Públiques s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al 
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la 
Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

2. L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal 
al servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el 
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de 
aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, 
profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el 
estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 
independencia.”. 

 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les 
corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa 
jurídica de la relació de treball. 
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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 dels interessats.  

En anàleg sentit, l’art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat i 
que l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de 
la jornada i horari del treball de caràcter públic. 
 
L’article 329.2 del Decret 214/1990 estableix que en cap cas la suma de jornades 
de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada 
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.  
La jornada ordinària de treball del personal és de trenta-set hores i mitja 
setmanals (37,50 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 
2019 la jornada ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta 
minuts setmanals (36,40 hores/setmana). Aquesta jornada incrementada en un 
50% (18 hores amb 20 minuts) suposa un còmput de 55 hores/setmana. 
Atès que la Sra. C.P.G. demana l’exercici d’una segona activitat privada 
esporàdica, entenem que no superarà el topall establert a la norma però 
tanmateix, ho haurà de tenir en compte. 
Això no obsta, per advertir que la realització de la segona activitat no pot 
modificar ni interferir en la jornada i horari que té establert en aquest Ajuntament, 
tal i com expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com 
també ho disposa l’article 343 del Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, 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. 

 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. 

  

4. 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. 

5. L’article 12 de la Llei53/1984, 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 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.  
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6. 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. 

7. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, 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 el dos 
darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

8. 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.  

9. 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, podria comportar fins i 
tot una falta disciplinària de caràcter molt greu. 

10. 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 del Ple 
Municipal en sessió ordinària celebrada en data 3 d’octubre de 2019, s’ha delegat 
a la Junta de Govern Local 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 el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i 
Mobilitat PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora C.P.G.  entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada 
secundària esporàdica, per compte aliena, a l’entitat Centre 
d’Investigació i Tractament d’Addiccions (CITA), en els termes, 
paràmetres i advertiments referits en la part expositiva de la present 
resolució. 

 
 
Segon.- Informar a la persona interessada que:  
 

- El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i 
l’horari de l’interessada; 
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- El reconeixement de compatibilitat 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. (8). 

 

 

 

15 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 
AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 
PRESENTADA PER A.F.C.B. 
 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta 
 

Supòsit de fet 

 

1.- Per Decret 6394/2019, de 29 de juliol es va contractar interinament per substitució, 

a jornada plena, al senyor A.F.C.B., com a tècnic mitjà, des del dia 15 de juliol. El 

A.F.C.B. es troba adscrit a un lloc de treball de tècnic de cultura popular de la 

Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró. 

 

2.- El Sr. A.F.C.B. ha presentat per registre d’entrada número 

08121300082019035575 sol·licitud de compatibilitat de segona activitat en què 

demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una 

activitat privada secundària per compte propi com a editor i gestor cultural. 

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

entitats locals. 

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

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

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

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

cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que puedaimpedir o 

menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes ocomprometer 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;  

- 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.  

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 senyala 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 30 de 

juliol, 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 
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dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.  

6. L’article 12 de la Llei53/1984, 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 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 què 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; 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 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la 

suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot 

superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada 

en un 50%.  

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 2019 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. 

Per tant, cal advertir a l’interessat que aquesta segona activitat no pot 

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 
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Administracions Públiques. 

10. L’incompliment del què disposa 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, podria comportar 

fins i tot una falta disciplinària de caràcter molt greu.  

11. 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 del Ple 

Municipal en sessió ordinària celebrada en data 3 d’octubre de 2019, s’ha 

delegat a la Junta de Govern Local 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 el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

 

Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor A.F.C.B. entre 

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

secundària per compte propi, en els termes, paràmetres i advertiments 

referits en la part expositiva de la present resolució. 

 

Segon.- Informar a la persona interessada que:  

 

- El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i 

l’horari de l’interessada; 

- El reconeixement de compatibilitat 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. (8). 
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16 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER A.G.J. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 

i Mobilitat, presenta la següent proposta:  

 

“Supòsit de fet 

 

1.- La Sra. A.G.J. és funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró amb la 

categoria d’enginyera tècnica i un lloc de treball de tècnica mitjana de Jardineria. 

 

2.- La Sra. A.G.J. ha presentat per registre d’entrada número 

08121300082019046606 sol·licitud de compatibilitat de segona activitat en què 

demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una 

activitat privada secundària per compte propi com a enginyera tècnica, fent tasques 

consistents en l’assessorament de jardineria i arbrat. 

 

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 serà incompatible con el ejercicio de cualquiercargo, profesión 

o actividad, público o privado, que puedaimpedir o menoscabar el 

estrictocumplimiento de susdeberes ocomprometersuimparcialidad 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;  

- 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 
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servei.  

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 senyala 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 30 de juliol, 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 Llei53/1984, 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 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 què 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; la realització 

d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o 
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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 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la 

suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar 

la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.  

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 2019 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. 

Per tant, cal advertir a la interessada que aquesta segona activitat no pot 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. 

10. L’incompliment del què disposa 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, podria comportar fins i tot una falta 

disciplinària de caràcter molt greu.  

11.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 del Ple Municipal en 

sessió ordinària celebrada en data 3 d’octubre de 2019, s’ha delegat a la Junta de 

Govern Local 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 el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

 

Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora A.G.J. entre 

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

secundària per compte propi, en els termes, paràmetres i advertiments 

referits en la part expositiva de la present resolució. 

 

Segon.- Informar a la persona interessada que:  

 

- El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i 

l’horari de l’interessada; 
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- El reconeixement de compatibilitat 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. (8). 

 

 

 

17 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER J.M.N. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 

“Supòsit de fet 

 

El Sr. J.M.N., funcionari interí per vacant ocupant plaça de tècnic superior, subgrup 

A1 i adscrit a un lloc de treball de Coordinador de programes de convivència, al 

Servei d’Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament de Mataró, ha presentat sol·licitud 

(registre núm. 08121300082019050143) de compatibilitat de segona activitat en què 

demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una 

activitat pública secundària com a professor associat, a temps parcial, a la Universitat 

de Girona pel curs acadèmic 2019-2020. 

 

La durada de la relació laboral seria de l’1 d’octubre de 2019 al 31 de juliol de 2020, 

amb una jornada laboral setmanal de 3 hores (els dimecres de 17:00 a 20:00 hores) 

fins al gener de 2020 i de 4 hores setmanals (els dijous de 16:00 a 20:00 hores) a 

partir del mes de febrer de 2020 i una retribució mensual de 276 euros i 348 euros 

bruts, respectivament.  
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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. 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal 

al servei de les Administracions Públiques, 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. 3 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que només 

es podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic, 

entre d’altres, en els supòsits previstos a la Llei per a les funcions docent i 

sanitària. Per a l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i 

expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de 

jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte 

compliment en ambdós.  

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. L’art. 4 de la Llei estatal d’incompatibilitats, disposa que es podrà autoritzar la 

compatibilitat, complides les restants exigències d’aquesta Llei, per al 

desenvolupament d’un lloc de treball a l’esfera docent com a Professor 

universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i 

amb una durada determinada.  

 Així mateix, l’art. 326.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que són 

supòsits de compatibilitat d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en 

el sector públic, entre d’altres: “a) La compatibilitat per ocupar un lloc de treball 

com a professor universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i 

amb una durada determinada.” 

5.  L'art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, manifesta que el reconeixement 

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

l'interessat. 

6. El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les 

condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, 

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

setmanal de mitjana, de dilluns a divendres. I l’horari ordinari de treball es 

realitza mitjançant la presència obligada del personal de les 9 hores a les 14 
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hores, de dilluns a divendres. El temps restant de la jornada diària es podrà 

realitzar de dilluns a divendres en règim horari flexible entre les 7:30 hores i 

les 16:30 hores. Durant l’any 2019, la jornada ordinària de treball s’ha 

establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 

hores/setmana). 

 La jornada i l’horari que tingui assignats l’interessat a la Universitat de Girona 

no podrà interferir en la jornada de treball ni l’horari que ha de complir el Sr. 

J.M.N. a l’Ajuntament de Mataró.  

7.  L’article 7 de la Llei estatal d’Incompatibilitats determina com a requisit 

necessari per autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el que la 

quantitat total percebuda per ambdós llocs o activitats no superi la 

remuneració prevista en els Pressupostos Generals de l’Estat pel càrrec de 

Director general, ni superi la corresponent al principal, estimada en règim de 

dedicació ordinària, incrementada en un 30 per 100, pels funcionaris del grup 

A o personal de nivell equivalent (actual grup A1, que és al qual pertany 

l’interessat). 

Analitzada la sol·licitud del senyor J.M.N., la remuneració global no superaria 

els límits establerts a l’article 7. 

8.  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 4 

d’octubre de 2019, s’ha delegat a la Junta de Govern Local 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 el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor J.M.N. entre 

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

secundària com a professor associat, en els termes i paràmetres 

referits en la part expositiva de la present resolució. 

 

Segon.- Informar a la persona interessada que:  

 

- El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i 

l’horari de l’interessat; 

- El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense 

efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs 
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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. (8). 

 

 

 

 

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

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

present acta. 

 
 
  Juan Carlos Jerez Antequera  Manuel Monfort Pastor 
  1r. Tinent d’Alcalde    Secretari General 


