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ACTA NÚM. 8/2019- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 24  D’ABRIL  DE  2019. 

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

A la ciutat de Mataró, el vint-i-quatre d’abril de dos mil dinou, a  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 
Juan Carlos Jerez Antequera 2n.    Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos 4rt.   Tinent d’Alcalde 
Elizabet Ruíz Moreno 5è.    Tinent d’Alcalde 

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

Excusen la seva assistència 

Núria Moreno Romero 1ra.  Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres 3r.    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 8 d’abril 
de 2019. 

2 DESPATX OFICIAL 

Data de publicació: 22 de novembre de 2019
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CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
  
 -Servei de Gestió Econòmica 
 
3 Aprovar l’adquisició directa de l’immoble amb referència cadastral número 
 XXX en el marc del Decret llei 1/2015 de 24 de març. 
 
4 Aprovar l’adquisició  directa de l’immoble amb referència cadastral  número 
 XXX en el marc del Decret llei 1/2015 de 24 de març. 
  
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
 regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació 
 harmonitzada, del servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques 
 dels edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l´adjudicació 
 del contracte de fins a 356.517,80 euros, IVA no inclòs, pels dos anys 
 inicials de durada inicial del contracte (exp. 3210/2019) 
 
6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
 regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei 'alimentació 
 a les escoles bressol municipals, per un import fixat com a màxim per a 
 l’adjudicació del contracte de fins a 343.350 euros, IVA no inclòs, pels dos 
 cursos escolars de durada inicial del contracte. (Exp. 15195/2019). 
 
7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
 regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació 
 harmonitzada, del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria 
 dels edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 
 del contracte de fins a 261.813,28 euros, IVA no inclòs, pels dos anys 
 inicials de durada inicial del contracte. (Exp. 3215/2019). 
 
8 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
 regiran la contractació,  mitjançant procediment obert no subjecte a regulació 
 harmonitzada, de l’assegurança col·lectiva d’accidents per garantir els riscos 
 derivats de les activitats esportives i culturals organitzades per  l’Ajuntament 
 de Mataró. (Exp. 1079/2019). 
 
9 Adjudicació de la contractació dels serveis de sonorització, il·luminació i 
 projeccions audiovisuals dels espectacles i actes en viu que organitza, o en 
 que col·labora l’Ajuntament de Mataró (exp. 680/2019). 
 
 



 3 

 
SECRETARIA GENERAL 

 
10 Donar-se per assabentada del decret núm. 98/2018, que va declarar 
 finalitzat el procediment abreujat 240/2018-m2, del jutjat contenciós 
 administratiu nº17 de Barcelona en el recurs interposat per Liberty Seguros, 
 s.a. i e.p.m.. 
 
 
 

CIM  DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
 -Servei de Policia Local- 
 
11 Medalles del Dia de la Policia Local 2019. 
 
  
 -Servei d’Espais Públics- 
 
12 Acceptació dels preus de tractament de residus del Consorci per al 
 Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i aprovació de la 
 despesa prevista per a l’any 2019, per un import de 3.165.881,41  euros 
 IVA inclòs. 
 
 -Assessorament, Gestió i Planificació- 
 
13 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 30/2019, de 
 14 de febrer, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en 
 relació al recurs contenciós administratiu 158/18 F, contra la desestimació 
 pressumpta per silenci administratiu, del recurs de reposició interposat el 
 23/12/2016, contra la resolució sancionadora de 22 de juny de 2016. 
 
14 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 71/2019, de 4 
 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, en 
 relació al recurs contenciós administratiu 162/2018 A, contra la resolució de 
 27 de desembre de 2017. 
  
15 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 102/2019, d’1 
 d’abril dictada pel Jutjat Contenciós Administratius 15 de Barcelona, en 
 relació al recurs contenciós administratiu 255/2018 F, contra la resolució de 
 data 16 de març de 2018. 
 
  
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública. 
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ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 
 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de 
l’Espai Públic- 

 
16 Aprovar la imposició de sancions a J.V.B. per la comissió d’una infracció greu 

en materia de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
 

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos 
Humans- 

 
17 Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici 

concurrent del lloc de treball principal presentada per J.M.C. 
 
18 Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici 

concurrent del lloc de treball principal presentada per H.P.G. 
 
 

 

 

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  8 d’abril de 2019. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

 

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

  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 

-Servei de Gestió Econòmica 
 
3 APROVAR L’ADQUISICIÓ DIRECTA DE L’IMMOBLE AMB REFERÈNCIA 
CADASTRAL NÚMERO  XXX EN EL MARC DEL DECRET LLEI 1/2015 DE 24 
DE MARÇ. 
 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

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

mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix 

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

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

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

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

compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.  

 

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

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

tècnics municipals, en ús dels mitjans telemàtics que l’Agència Catalana de 

l’Habitatge posa a disposició dels ens locals, han tingut accés a diferents habitatges 

objecte de potencial transmissió.    

 

L’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar solució a les 

demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la crisi. I davant 

de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a seguir és 

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

amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat s’ha dotat al 

pressupost municipal d’una partida específica.   

Així doncs, l’instrument jurídic del dret de tanteig sobre aquesta tipologia d’habitatges, 

que ha nascut amb l’aprovació del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 

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

d‘execució hipotecària, facilitarà la consecució d’aquestes polítiques municipals.  

 

Un cop visitat i valorades les intervencions a realitzar, juntament amb el preu de 

transmissió acordat, s’ha estimat que l’habitatge que es descriu a continuació és 

especialment idoni per la satisfacció dels interessos municipals.  

 

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

 

Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 
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núm. XXX,  inscrita al volum 3379, llibre 154 de Mataró, foli 52. 

 

Referència cadastral: XXX              

 

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

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

situa per sota del preu de mercat), informe jurídic i dades registrals i cadastrals 

identificatives de l’immoble.  

 

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

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

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

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

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

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

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

disposició addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic. 

 

Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 8832/2017, 

de 6 d’octubre, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau, 

dels següents ACORDS: 

 

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

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

resolució de 24/01/2019, de l’habitatge situat a Mataró, que respon a les dades 

consignades al punt segon del present Acord.  

 

SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens, 

arrendataris i ocupants, per un import de SETANTA UN MIL NOU CENTS SETZE 

AMB QUARANTA NOU EUROS (71.916,49 €), l’habitatge situat a Mataró, titularitat 

de l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A, amb CIF A48265169, que 

respon a les següents dades registrals i cadastrals: 

 

Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 

núm. XXX,  inscrita al volum 3379, llibre 154 de Mataró, foli 52. 

 

Referència cadastral: XXX          

 

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

12019000032259 per un import de 71.916,49 euros, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 820400/15222E/68200 amb la denominació “Adquisició i reforma 

d’edificis i construccions de caràcter patrimonial” del projecte 1522219001 (Inversions 

Pla d’habitatge) del pressupost municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.   
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QUART.- De conformitat amb el què disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de 

1944, sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que hagi de 

formalitzar l’escriptura pública d’adquisició.  

 

CINQUÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la 

finca a favor de l’Ajuntament de Mataró. 

 

SISÈ.- Incloure a l’Inventari Municipal de Béns el moviment patrimonial que es derivi 

de l’adopció dels presents acords.  

 

SETÈ.- Facultar indistintament al regidor delegat de Serveis Centrals i a l’Il·lm. Sr. 

Alcalde de l’Ajuntament de Mataró per a què, qualsevol d’ells a títol individual, 

formalitzi els documents públics i/o privats que siguin necessaris per al 

perfeccionament d’aquests acords.  

 

VUITÈ.- Notificar aquests acords a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A, a 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

4 APROVAR L’ADQUISICIÓ DIRECTA DE L’IMMOBLE AMB REFERÈNCIA 

CADASTRAL NÚMERO XXX EN EL MARC DEL DECRET LLEI 1/2015 DE 24 DE 

MARÇ. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

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

mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix 

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

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

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

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

compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.  

 

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

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

tècnics municipals, en ús dels mitjans telemàtics que l’Agència Catalana de 
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l’Habitatge posa a disposició dels ens locals, han tingut accés a diferents habitatges 

objecte de potencial transmissió.    

 

L’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar solució a les 

demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la crisi. I davant 

de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a seguir és 

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

amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat s’ha dotat al 

pressupost municipal d’una partida específica.   

Així doncs, l’instrument jurídic del dret de tanteig sobre aquesta tipologia d’habitatges, 

que ha nascut amb l’aprovació del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 

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

d‘execució hipotecària, facilitarà la consecució d’aquestes polítiques municipals.  

 

Un cop visitat i valorades les intervencions a realitzar, juntament amb el preu de 

transmissió acordat, s’ha estimat que l’habitatge que es descriu a continuació és 

especialment idoni per la satisfacció dels interessos municipals  

 

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

 

Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, finca 

núm. XXX,  inscrita al volum 3947, llibre 512 de Mataró, foli 50. 

 

Referència cadastral: XXX                  

 

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

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

situa per sota del preu de mercat), informe jurídic i dades registrals i cadastrals 

identificatives de l’immoble.  

 

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

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

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

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

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

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

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

disposició addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic. 

 

Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 8832/2017, 

de 6 d’octubre, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau, 

dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de 

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

resolució de 06/02/2019, de l’habitatge situat a Mataró, que respon a les dades 

consignades al punt segon del present Acord.  

 

SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens, 

arrendataris i ocupants, per un import de SETANTA SET MIL EUROS (77.000,00 €), 

l’habitatge situat a Mataró, titularitat de l’entitat RODALATA SERVICIOS Y 

GESTIONES, S.L, amb CIF B87420204, que respon a les següents dades registrals i 

cadastrals: 

 

Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, finca 

núm. XXX,  inscrita al volum 3947, llibre 512 de Mataró, foli 50. 

 

Referència cadastral: XXX                      

 

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

12019000032239 per un import de 77.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 820400/15222D/68200 amb la denominació “Adquisició i reforma 

d’edificis i construccions de caràcter patrimonial” del projecte 1522219001 (Inversions 

Pla d’habitatge) del pressupost municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.   

 

QUART.- De conformitat amb el què disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de 

1944, sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que hagi de 

formalitzar l’escriptura pública d’adquisició.  

 

CINQUÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la 

finca a favor de l’Ajuntament de Mataró. 

 

SISÈ.- Incloure a l’Inventari Municipal de Béns el moviment patrimonial que es derivi 

de l’adopció dels presents acords.  

 

SETÈ.- Facultar indistintament al regidor delegat de Serveis Centrals i a l’Il·lm. Sr. 

Alcalde de l’Ajuntament de Mataró per a què, qualsevol d’ells a títol individual, 

formalitzi els documents públics i/o privats que siguin necessaris per al 

perfeccionament d’aquests acords.  

 

VUITÈ.- Notificar aquests acords a RODALATA SERVICIOS Y GESTIONES, S.L, a 

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

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 
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-Servei de Compres i Contractacions- 
 
5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE  REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ  HARMONITZADA, DEL 

SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTALLACIONS ELÈCTRIQUES  DELS 

EDIFICIS MUNICIPALS, PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A 

L´ADJUDICACIÓ  DEL CONTRACTE DE FINS A 356.517,80 EUROS, IVA NO 

INCLÒS, PELS DOS ANYS  INICIALS DE DURADA INICIAL DEL CONTRACTE 

(EXP. 3210/2019) 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“1. Mitjançant informe de data 14/03/2019 del coordinador de la Unitat d’Instal·lacions 
i la cap del Servei d’Equipaments Municipals, es sol·licita la contractació del servei de 
manteniment de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals, per un import 
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 356.517,80 euros, IVA no 
inclòs, pels dos anys inicials de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades als plecs, el valor estimat del 
contracte és de 784.339,16 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 les 
corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, 
i es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovi, per als exercicis 
2020 i 2021.  

 
3. Atès el que disposen els arts. 17, 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. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
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PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment de les 
instal·lacions elèctriques dels edificis municipals, per un import fixat com a màxim per 
a l’adjudicació del contracte de fins a 356.517,80 euros, IVA no inclòs, pels dos anys 
inicials de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades als plecs, el valor estimat del 
contracte és de 784.339,16 euros. 
 
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 
ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
 
 
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de 
l’enviament de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions. 
 
QUART. Atendre la despesa de 431.386,57 €, IVA inclòs, d’acord amb el següents 
imports i anualitats: 
 
Exercici 2019: 107.846,65 € (doc. A núm. 22242) 
Exercicis 2020 i 2021: 323.539,92 € (doc. AFUT núm. 23031) 
 
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 les corresponents 

partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021, a fi 

de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 

esmentades anualitats”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE  REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI 'ALIMENTACIÓ  A LES ESCOLES BRES- 

SOL MUNICIPALS, PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A 

L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 343.350 EUROS, IVA NO INCLÒS, 

PELS DOS  CURSOS ESCOLARS DE DURADA INICIAL DEL CONTRACTE. 

(EXP. 15195/2019). 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“Mitjançant informe de data 29/03/2019, la cap de Secció d’Educació Infantil sol·licita 
la tramitació de la contractació del servei d’alimentació de les escoles bressol 
municipals de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 343.350 euros, IVA no inclòs, pels dos cursos escolars de durada 
inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga per 2 cursos addicionals i les possibles modificacions contemplades en el 
plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 
748.503 euros. 
 
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 
850101/323110/22799 corresponent del pressupost municipal aprovat per a la 
present anualitat 2019, i la previsió de la seva existència en els pressupostos que 
s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021.  

 
Atès el que disposen els arts. 17, 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. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 

PRIMER.- Iniciar l’expedient de contractació del servei d’alimentació de les escoles 
bressol municipals de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 343.350 euros, IVA no inclòs, pels dos cursos de durada inicial del 
contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga per 2 cursos addicionals i les possibles modificacions contemplades en el 
plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 
748.503 euros. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques 
particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, 
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada 
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TERCER.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 
de l’endemà de la publicació al perfil del contractant, per a la presentació de 
proposicions. 
 
QUART.- Atendre la despesa total de fins a 377.685,00€, IVA inclòs, a càrrec de la 
partida 850101/323110/22799, del pressupost municipal, desglossat de la següent 
manera: 
 
Exercici 2019:  
Import de 55.633,60€ (document comptable A núm. 12384). 
 
Exercici 2020: 
Import de 176.852,50€ (document comptable A_FUT núm. 12390). 
Import de 11.990,00€ (document comptable A_FUT núm. 12270). 
 
Exercici 2021:  
Import de 121.218,90€ (document comptable A_FUT núm. 36618). 
Import de 11.990,00€ (document comptable A_FUT núm. 12951). 
 
 
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 pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021, a fi 
de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 
esmentades anualitats”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

7 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE  REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ  HARMONITZADA, DEL 

SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA  DELS 

EDIFICIS MUNICIPALS, PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A 

L’ADJUDICACIÓ  DEL CONTRACTE DE FINS A 261.813,28 EUROS, IVA NO 

INCLÒS, PELS DOS ANYS  INICIALS DE DURADA INICIAL DEL CONTRACTE. 

(EXP. 3215/2019). 

 

Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, 
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  
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“1. Mitjançant informe de data 29/03/2019 de l’enginyer tècnic i la cap del Servei 
d’Equipaments Municipals, es sol·licita la contractació del servei de manteniment de 
les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals, per un import fixat com a 
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 261.813,28 euros, IVA no inclòs, pels 
dos anys inicials de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades als plecs, el valor estimat del 
contracte és de 575.989,22 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 les 
corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, 
i es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovi, per als exercicis 
2020 i 2021.  

 
3. Atès el que disposen els arts. 17, 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. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 

PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment de les 
instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals, per un import fixat com a màxim 
per a l’adjudicació del contracte de fins a 261.813,28 euros, IVA no inclòs, pels dos 
anys inicials de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades als plecs, el valor estimat del 
contracte és de 575.989,22 euros. 
 
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 
ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
 
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de 
l’enviament de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions. 
 
QUART. Atendre la despesa de 316.794,09 € IVA inclòs, d’acord amb el següents 
imports i anualitats: 
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Exercici 2019: 79.198,53 € (doc. A núm. 32211) 
Exercicis 2020 i 2021: 237.595,56 € (doc. A_FUT núm. 32217) 
 
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 les corresponents 

partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021, a fi 

de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 

esmentades anualitats” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

8 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE  REGIRAN LA CONTRACTACIÓ,  MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DE 

L’ASSEGURANÇA COL·LECTIVA D’ACCIDENTS PER GARANTIR ELS RISCOS 

DERIVATS DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I CULTURALS ORGANITZADES 

PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. (EXP. 1079/2019). 

  

Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, 
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  
 

Per informe conjunt de la directora de Cultura i el director d’Esports, es sol·licita la 
tramitació de la contractació de l’assegurança col·lectiva d’accidents per garantir els 
riscos derivats de les activitats esportives i culturals organitzades per l’Ajuntament de 
Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 
65.407,52 euros, impostos i taxes incloses, pels dos anys de la durada inicial del 
contracte. 
 
La licitació es divideix en tres lots: 
 

LOT 1. Piscina municipal: 27.000,00 €, per dos anys. 
 
LOT 2: 21.407,52 €, per dos anys, repartits de la següent manera: 
A) Estadi d’atletisme: 6.400,00 €, per dos anys. 
B) Activitat física gent gran: 8.875,70 €, per dos anys. 
C) activitats puntuals esportives: 6.131,82 €, per dos anys. 
 
LOT 3 – Voluntaris d’activitats culturals: 17.000,00 €, per dos anys. 
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A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor estimat del 
contracte és de 143.896,54 euros. 
 
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 les 
corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, 
i la previsió de la seva existència pels pressupostos que s’aprovin pels exercicis 
2020 i 2021. 

 
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. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 

PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació de l’assegurança col·lectiva d’accidents 
per garantir els riscos derivats de les activitats esportives i culturals organitzades per 
l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 65.407,52 euros, impostos i taxes incloses, pels dos anys de la 
durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor estimat del 
contracte és de 143.896,54 euros. 
 
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 
ordinària i procediment obert no 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 15 dies naturals, comptats a partir 
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant, per a la 
presentació de proposicions. 
 
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 65.407,52 euros, impostos i taxes incloses, 
d’acord amb els següents imports i anualitats: 
 
Direcció de Cultura 
 
Exercici 2019: Document comptable A núm. 17242 per import de  8.500,00 €  
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Exercici 2020: Document comptable A_FUT núm. 17247 per import de  8.500,00 €  
 
 
Direcció d’Esports 
 
Exercici 2019: Document comptable A núm. 17236 per import de 6.750,00 € 
  Document comptable A núm. 17237 per import de 1.600,00 € 
 Document comptable A núm. 17238 per import de 2.218,93 € 
 Relació comptable A núm. 860 per import de 1.629,38 € 
 
Exercici 2020: Relació comptable A_FUT núm. 861 per import de 24.203,76 € 
Exercici 2021: Relació comptable A_FUT núm. 865 per import de 12.005,46 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

9 ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 

SONORITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ I  PROJECCIONS AUDIOVISUALS DELS 

ESPECTACLES I ACTES EN VIU QUE ORGANITZA, O EN  QUE COL·LABORA 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ (EXP. 680/2019). 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2018, es va iniciar el 
procediment de contractació dels serveis de sonorització, il·luminació i projeccions 
audiovisuals dels espectacles i actes en viu que organitza, o en que col·labora 
l’Ajuntament de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 398.247,93 euros, IVA no inclòs, pels dos anys inicials de durada 
inicial del contracte. 
 
Han presentat oferta les següents empreses: 
 
1. SONOSTUDI SL 
2. TST SO I LLUMS SCP 

 
Mitjançant informe de data 20/02/2019, l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle, com a òrgan tècnic especialitzat, va procedir a la valoració dels criteris 
subjectes a un judici de valor, amb el següent resultat: 
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Empresa 

A 

Criteris que depenen d’un 
judici de valor 

  
Memòria 

organitzativa 
Fitxa 

Tècnica 
TOTAL 

Valors 
màxims del 

plec 
administratiu 

16 36   

TST SO I 
LLUM  

10,6 29,64 40,24 

SONOSTUDI 14 28,67 42,67 

 
Per informe de data 26/03/2019 el coordinador d’Arts Escèniques i el coordinador de 
Producció de la Direcció de Cultura han valorat els criteris avaluables de manera 
automàtica, amb el següent resultat: 
 

Empresa 

B 

Criteris avaluables automàticament 

  
Proposició 
econòmica 

Descompte 
sobre els preus 
de material de 

lloguer habitual 

TOTAL 

Valors 
màxims del 

plec 
administratiu 

191.561,98 
€ 

45   3   

TST SO I 
LLUM  

185.010,11 
€ 

44,77  40 3 47,77 

SONOSTUDI 
184.064,81 

€ 
45,00  3,9 0,29 45,29 

 
Amb la qual cosa la classificació final és el següent: 
 

Empresa A B TOTAL 

TST SO I 
LLUM  

40,24 47,77 88,01 

SONOSTUDI 42,67 45,29 87,96 

 
 
S’adjunta còpia d’ambdós informes. 
 
En data 16 d’abril la Mesa de Contractació ha aprovat proposar l’adjudicació a favor 
de TST SO I LLUMS SCP 
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Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la 
present anualitat, i es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per 
als exercicis 2020 i 2021. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 9 de 
novembre, 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. Adjudicar la contractació dels serveis de sonorització, il·luminació i 
projeccions audiovisuals dels espectacles i actes en viu que organitza, o en que 
col·labora l’Ajuntament de Mataró, a la mercantil TST SO I LLUM, SCP, pels preus 
unitaris oferts, i amb estricta subjecció a la resta de condicions contingudes en la 
seva proposta. 

 
SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovar un pressupost màxim de 385.267,78 euros, IVA no inclòs, 
pels dos anys de durada inicial del contracte.  
 
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària, en el 
termini màxim de deu dies  hàbils a comptar des de la remissió de la notificació de 
l’adjudicació, aporti: 

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

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 19.912,40 euros, 
corresponent al 5% del pressupost base de licitació. 

 
b) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, 

degudament inscrites en el Registre Mercantil. 
 
c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura 

d’apoderament o nomenament del legal representant. 
 
d) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar, 

amb  declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula. 
 
e) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb 

una Administració pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre 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) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
g) 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 
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inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de 
negoci dels tres últims acabats, ha de ser almenys de 200.000€. 

h) Certificats acreditatius d’haver executat correctament, ens els últims cinc anys, 
treballs anàleg, amb un import anual de com a mínim 120.000 euros, IVA no inclòs, 
durant almenys tres anualitats. Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan 
públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei. Els serveis prestats a 
l’Ajuntament de Mataró només hauran de ser al·legats, sense que sigui necessària la 
presentació de certificat. 

 
i) Certificats acreditatius d’haver executat correctament treballs de sonorització en 

espectacles amb un mínim de 40 kw de PA line array i subgreus, amb un aforament 
mínim per concert de 15.000 persones. Els serveis prestats a l’Ajuntament de Mataró 
només hauran de ser al·legats, sense que sigui necessària la presentació de 
certificat. 

 
j) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 

de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de las 
persones amb discapacitat i la seva inclusió social, 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, i es procedirà a requerir la documentació al licitador classificat en segona 
posició. 
 
QUART. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització 
no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació expressada en l’apartat anterior. Una vegada transcorregut aquest 
termini, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals 
a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment. 

 
CINQUÈ. Disposar a favor de TST SO I LLUM, SCP, l’import de 466.174,01 euros, 
IVA inclòs, a càrrec de les corresponents partides del pressupost municipal aprovat 
per a la present anualitat, i dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2020 i 
2021, aprovant a l’efecte els següents documents comptables: 
 
Direcció de Cultura 
 
Exercici 2019: Relació A/ núm. 1078 per import total de 177.210,00 €. 
  Relació AD núm. 1089 per import total de 147.637,09 € 
 
Exercicis 2020 i 2021: Relació A_FUT/ núm. 1080 per import total de 213.070,00 € 

Relació AD_FUT núm. 1088 per import total de 228.686,99 €. 
 
Direcció d’Ensenyament 
 
Exercici 2019: Relació A/ núm. 1059 per import total de 8.100,00 €. 
  Relació AD núm. 1085 per import total de 5.650,00 € 
 
Exercicis 2020 i 2021: Relació A_FUT/ núm. 1060 per import total de 8.100,00 € 
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Relació AD_FUT núm. 1086 per import total de 8.050,00 €. 
Relació AD_FUT núm. 1087 per import total de 2.400,00 €. 

Servei de Projectes Transversals i Participació 
 
Exercici 2019: Relació A/ núm. 1092 per import total de 1.550,00 €. 
  Document AD núm. 28759 per import total de 1.550.00 € 
 
Exercicis 2020 i 2021:Relació A_FUT/ núm. 1090 per import total de 2.750,00 € 

Document AD_FUT núm. 29185 per import total de 2.750,00 €. 
 
Servei de Comunicació 
 
Exercici 2019: Document A/ núm. 30709 per import total de 8.604,00 €. 
  Document AD núm. 30720 per import total de 8.604.00 € 
 
Exercici 2020: Document A_FUT/ núm. 30731 per import total de 10.050,00 € 

Document AD_FUT núm. 30732 per import total de 9.950,00 €. 
 
Exercici 2021: Document A_FUT/ núm. 30733 per import total de 1.446,00 € 

Document AD_FUT núm. 30734 per import total de 1.446,00 €. 
 
Direcció d’Esports 
 
Exercici 2019: Document A/ núm. 29526 per import total de 200,00 €. 
  Document AD núm. 29538 per import total de 200.00 € 
 
Exercicis 2020 i 2021:Document A_FUT/ núm. 29527 per import total de 200,00 € 

Document AD_FUT núm. 29536 per import total de 200,00 €. 
 
 
Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 
 
Exercici 2019: Document A/ núm. 29707 per import total de 6.100,00 €. 
  Document AD núm. 30730 per import total de 5.899,99 € 
 
Exercici 2020: Document A_FUT/ núm. 30692 per import total de 200,01 € 

 Document D_FUT núm. 30699 per import total de 6.449,99 €. 
 
Exercici 2021: Document D_FUT núm. 30701 per import total de 550,00 €. 
 
Servei d’Igualtat i Ciutadania 
 
Exercici 2019: Document A/ núm. 30686 per import de 650,00 €. 
  Document A/ núm. 29812 per import de 8.850,00 €. 
  Document A/ núm. 30781 per import de 2.000,00 €. 
  Document A/ núm. 30775 per import de 1.950,00 €. 

Document AD núm. 30689 per import de 650,00 € 
Document AD núm. 36946 per import de 2.750,00 € 
Document AD núm. 36952 per import de 7.849,99 € 
Document AD núm. 30783 per import de 1.950,00 € 
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Document AD núm. 30779 per import de 1.950,00 € 
 

Exercicis 2020 i 2021: Document A_FUT/ núm. 30688 per import de 650,00 € 
   Document A_FUT/ núm. 29809 per import de 5.600,00 € 

Document A_FUT/ núm. 29819 per import de 8.850,00 € 
Document A_FUT/ núm. 30782 per import de 2.000,00 € 
Document A_FUT/ núm. 30777 per import de 1.150,00 € 
Document AD_FUT núm. 29811 per import de 5.399,99 €. 
Document AD_FUT núm. 29820 per import de 8.499,99 €. 
Document AD_FUT núm. 30784 per import de 1.950,00 €. 
Document AD_FUT núm. 30780 per import de 1.150,00 €. 
Document AD_FUT núm. 30691 per import de 650,00 €. 

 
 
SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 
a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que 
s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021, a fi de poder atendre les obligacions que 
meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 
  
SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractant”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

SECRETARIA GENERAL 
 

10 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL DECRET NÚM. 98/2018, QUE VA 

DECLARAR  FINALITZAT EL PROCEDIMENT ABREUJAT 240/2018-M2, DEL 

JUTJAT CONTENCIÓS  ADMINISTRATIU Nº17 DE BARCELONA EN EL 

RECURS INTERPOSAT PER LIBERTY  SEGUROS, S.A. I E.P.M.. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“En data 27 de març de 2019, el Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de 
Barcelona, ha declarat ferm el Decret de data 4 de desembre de 2018, dictat en el 
Procediment Abreujat núm. 240/2018-M2 en el recurs interposat per Liberty Seguros, 
S.A. i E.P.M., contra el decret 3300/2018 de 11 d’abril de 2018, del regidor delegat de 
Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, que desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial interposada en data 7 de març de 2017 per haver enretirat, 
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la grua 
municipal, el 
vehicle 
matrícula  
XXX de la 
via pública, 
per causa de 
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treballs de 
poda en 
l’arbrat del 
carrer.  
 
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 
indemnització d’import de 1.903,34 euros + 200 euros de franquícia, per trencament 
del diferencial del darrera al moure el vehicle. L’empresa contractada per la retirada 
dels vehicles per la grua va abonar la indemnització reclamada fora del procés i per 
aquesta raó el Jutjat va dictar el Decret núm. 98/2018, que va declarar finalitzat 
aquest procediment, sense imposició de costes.  
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, previ Dictamen de la Comissió Informativa 
Municipal ,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada del Decret núm. 98/2018, que va declarar 
finalitzat el procediment abreujat 240/2018-M2, del Jutjat Contenciós Administratiu n 
17 de Barcelona en el recurs interposat per Liberty Seguros, S.A. i Enrique Puerta 
Martínez, contra el decret 3300/2018 de 11 d’abril de 2018, del regidor delegat de 
Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, que desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial interposada en data 7 de març de 2017 per haver enretirat, 
la grua municipal, el vehicle matricula 7431 GDW de la via pública, per causa de 
treballs de poda en l’arbrat del carrer.  
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Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 17 
de Barcelona” 
 

 

Es donen per assabentats 

 

CIM  DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

-Servei de Policia Local- 
 
11 MEDALLES DEL DIA DE LA POLICIA LOCAL 2019. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“D’acord amb el que disposa l’art. 76 del Reglament de la Policia Local de Mataró en 

relació al procediment de concessió de la Medalla al Mèrit Professional, estableix 

que correspondrà l’esmentada concessió a la Junta de Govern Local a proposta de 

l’Alcalde o Regidor delegat, previ informe de la Prefectura del cos. 

Atès que els informes de la Policia Local de data 26 de març proposen la concessió 

de Medalla al Mèrit Professional de 1a. categoria a: 

- Al senyor Albert Vilatarsana Silvestre, Intendent en cap de la Policia Local i 
 Director de l’Àrea de Seguretat Pública de Sant Boi de Llobregat, en 
 reconeixement a l’esperit de col·laboració amb la Policia Local de Mataró, 
 especialment en matèria de protocols operatius, formació i eines tècniques 
 policials. 

- A la senyora Merceces Baeza García, cap del servei de Relacions Laborals i 
 Assistència Jurídica de l’Ajuntament de Mataró, en reconeixement a la bona 
 predisposició de col·laboració que ha mostrat sempre en interès del servei 
 policial i del conjunt de l’organització municipal. 

- A la senyora Immaculada Pruna Ribas, cap del servei de Compres i 
 Contractacions de l’Ajuntament de Mataró, en reconeixement a la 
 col·laboració constant per facilitar les tasques de l’Àrea Tècnica d’aquesta 
 Policia. 

- Al senyor Francesc Xavier Sánchez Moragas, Assessor Jurídic del servei de 
 Salut i Consum, en reconeixement a la col·laboració constant facilitant 
 instruments operatius que permeten la ràpida execució de les competències 
 assignades a la Policia Local. 

- Al senyor Pere Robert Font, director de la Direcció d’Esport de l’Ajuntament 
 de Mataró, en reconeixement a la llarga experiència professional i per la 
 col·laboració constant facilitant les tasques dels policies als operatius 
 d’esdeveniments esportius que es celebren a la ciutat. 
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Atès que els informes de la Policia Local de data 26 de març proposen la concessió 

de Medalla al Mèrit Professional de 2a. categoria en reconeixement a la seva 

trajectòria professional i contribució a la millora contínua del servei de la Policia 

Local de Mataró, a: 

- Sergent Jordi Campuzano Alsina 

- Sergent José Alberto Ortega Sánchez 

- Caporal Joan Novell Masó 

- Agent Javier Joya Ponce 

Per aquestes raons, el Regidor delegat de Serveis Central, Seguretat i Bon Govern, 

en virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 6 d’octubre de 

2017 a aquesta Junta de Govern Local,PROPOSA: 

PRIMER.- Concedir la Medalla al Mèrit Professional de 1a. categoria a: 

- Albert Vilatarsana Silvestre 

- Mercedes Baeza García 

- Immaculada Pruna Ribas 

- Francesc Xavier Sánchez Moragas 

- Pere Robert Font 

SEGON.- Concedir la Medalla al Mèrit Professional de 2a. categoria a: 

- Jordi Campuzano Alsina 

- José Alberto Ortega Sánchez 

- Joan Novell Masó 

- Javier Joya Ponce 

TERCER.- Comunicar el present acord a les persones interessades”. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

-Servei d’Espais Públics- 
 
12 ACCEPTACIÓ DELS PREUS DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL 

CONSORCI PER AL  TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL 

MARESME I APROVACIÓ DE LA  DESPESA PREVISTA PER A L’ANY 2019, PER 

UN IMPORT DE 3.165.881,41 EUROS IVA INCLÒS. 
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Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, 
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  
 

“El passat 12 de desembre de 2018 ven ser aprovats, per la Junta General del 
Consorci per al Tractament de Residus del Maresme, els preus de tractament, 
transferència i gestió per aquest any 2019 (IVA inclòs), pels diferents serveis que el 
consorci presta als Ajuntaments. 
 

Tractament matèria orgànica Preus 2019  

Transferència de la FORM 9,87 €/Tn 

Tractament de la FORM 58,39 €/Tn 

Gestió dels impropis 42,82 €/Tn 

 
Treballs Consorci Preus 2019  

Cànon tractament fixe 31,84 €/Tn 

Cànon variable 31,91 €/Tn 

 
Tractament Voluminosos Preus 2019  

Cànon tractament planta voluminosos 51,20 €/Tn 

 

Transferències recollida selectiva Preus 2019  

Envasos 27,09 €/Tn 

Vidre 18,69 €/Tn 

 

El Cap de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic, en data 2 d’abril de 2019, ha informat 
favorablement aquests preus i ha fet una previsió de despesa tenint en compte els 
preus aprovats, la previsió de tones a recollir i els ingressos provinents de la 
valotització dels residus en el present exercici com es reflecteix en el quadre seguent: 
 

 Aplicació pressupostària Previsió any 2019 

Treballs consorci tractament 
brossa 

710100.162310.22799 2.400.398,97 

Tractament de matèria orgànica 710100.162320.22799 452.470,72 

Recollides selectives 710100.162140.22700 94.455.85 

Tractament residus voluminosos 710100.162330.22799 218.555,87 

  3.165.881,41 

 
 
 
En conseqüència, el regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 
Municipals i Sostenibilitat proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer. Acceptar els preus de tractament de residus, del Consorci per al Tractament 
de Residus del Maresme, per l’any 2019, aprovats per la Junta General del Consorci 
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per al Tractament de Residus del Maresme el 12 de desembre de 2018, essent 
aquests els següents: 
 

Tractament matèria orgànica Preus 2019  

Transferència de la FORM 9,87 €/Tn 

Tractament de la FORM 58,39 €/Tn 

Gestió dels impropis 42,82 €/Tn 

 
Treballs Consorci Preus 2019  

Cànon tractament fixe 31,84 €/Tn 

Cànon variable 31,91 €/Tn 

 
Tractament Voluminosos Preus 2019  

Cànon tractament planta voluminosos 51,20 €/Tn 

 

Transferències recollida selectiva Preus 2019  

Envasos 27,09 €/Tn 

Vidre 18,69 €/Tn 

 
Segon. Aprovar els documents comptables que es relacionen a continuació, en càrrec 
al Pressupost Municipal per a l’any 2019, per tramitar la despesa que genera el 
tractament de residus amb els nous preus aprovats per la Junta General del Consorci 
per al Tractament de Residus del Maresme: 
 
AD  12019000026730  2.400.398,97€ 710100 162310 22799 Treballs Consorci Tractament                                                  

            Brossa 

AD  12019000026732   452.470,72€ 710100 162320 22799 Tractament de matèria orgànica 

AD  12019000026737   218.555,87€ 710100 162130 22799 Tractament residus voluminosos 

 

AD  12019000026735     94.455,85€ 710100 162140 22700 Recollides selectives 

 
 
Tercer. Comunicar el present acord al Servei d’Intervenció, al Servei de Gestió 
Econòmica i al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans de Maresme als 
efectes oportuns. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

-Assessorament, Gestió i Planificació- 
 
13 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 

NÚM. 30/2019, DE  14 DE FEBRER, DICTAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 4 DE BARCELONA, EN  RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 158/18 F, CONTRA LA DESESTIMACIÓ PRESSUMPTA PER 
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SILENCI ADMINISTRATIU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT EL 

23/12/2016, CONTRA LA RESOLUCIÓ SANCIONADORA DE 22 DE JUNY DE 

2016. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“En data 22/06/2016 per Decret 4825/2016, la Regidora Delegada de Via Pública, 
Equipaments i Espais Públics, va resoldre desestimar les al·legacions presentades 
per Sergi Valdé Guañabens i imposar una sanció de 200 € i 4 punts, per la comissió 
d’una infracció greu en matèria de trànsit. 
 
La desestimació presumpta, per silenci administratiu negatiu, del recurs de reposició 
interposat el 23/12/2016, contra la citada resolució sancionadora, fou impugnada 
davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i es tramità pel 
procediment abreujat amb número 158/18 F,  pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de 
Barcelona. 
 
En data 14 de febrer de 2019, practicades les actuacions processals procedents, es 
dictà Sentència núm. 30/2019 que resol: “1er.- Inadmetre el present recurs contra la 
resolució sancionadora i contra la seva desestimació presumpta a la que es refereix 
l’apartat 2) del primer Fonament jurídic d’aquesta Sentència. 2n.- Desestimar el 
present recurs contra la providència de constrenyiment a la que es refereix el punt 1) 
del Fonament jurídic Primer d’aquesta Sentència. 3r. - No imposar les costes a cap 
de les parts litigants.” 
 
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 6 d’octubre de 2017, a la Junta de Govern, 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 30/2019, 

de 14 de febrer, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de 
Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 158/18 F, 
contra la desestimació presumpta per silenci administratiu negatiu, del 
recurs de reposició interposat el 23/12/2016 contra la resolució 
sancionadora de 22 de juny de 2016. 

 
SEGON.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent”. 
 

 

Es donen per assabentats 
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14 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 

NÚM. 71/2019, DE 4  DE MARÇ, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 11 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 162/2018 A, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE  27 DE DESEMBRE 

DE 2017.  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“En data 27 de desembre  de 2017, per Decret núm. 11253/2017, el regidor delegat 
de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, resolgué la desestimació del recurs de 
reposició interposat per Xavier Campa i Ferrer, en relació a l’expedient CR02017200, 
en matèria d’infracció a la normativa de trànsit. 
 
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 
de Barcelona, i es tramità pel procediment número 162/2018A pel Jutjat Contenciós 
Administratiu 11 de Barcelona. 
 
En data 4 de març de 2019, practicades les actuacions processals procedents, es 
dictà sentència núm. 71/19 que resol: “Debo desestimar y desestimo el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Cristina Borràs Mollar, en 
nombre y representación de Xavier Campa i Ferrer, contra la resolución de 9 de 
febrero de 2018 que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la 
resolución de 25 de mayo de 2017 del Ayuntamiento de Mataró, por la que se impone 
una sanción de multa al recurrente por infracción al artículo 90.01.I del Reglamento 
General de Circulación por un importe de 200 euros, consistente en estacionar en la 
parada de uso exclusivo de transporte público urbano, actos que declaro ajustados a 
derecho. Se imponen las costas a la parte recurrente con un límite de 100 euros. 
 
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 6 d’octubre de 2017, a la Junta de Govern, 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 71/2019, 

de 4 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 11 de 
Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 162/2018 A 
contra la resolució de 27 de desembre de 2017. 
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SEGON.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal 
que, en el que calgui, procedeixi a la seva execució”. 

 

 

Es donen per assabentats 

 

15 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 

NÚM. 102/2019, D’1  D’ABRIL  DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS  ADMINIS-

TRATIU 15 DE BARCELONA,  EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 255/2018 F, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE DATA 16 DE MARÇ 

DE 2018. 

  

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“Per Decret 2485/2018 de data 16 de març de 2018, el regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, va resoldre desestimar el recurs de reposició 
presentat per Joan Babeli Shawa contra la sanció imposada en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat viària i ratificar l’import de la multa de 200 €, 
comportant la pèrdua de 4 punts, per la comissió d’una infracció greu en matèria de 
Trànsit, circulació de vehicles a motor, i seguretat viària (no respectar la llum vermella 
no intermitent del semàfor situat a la Ronda del Cros, 13, infracció tipificada a l’article 
146 del RD 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General 
de Circulació).  
 
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 255/2018-F pel 
Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona. 
 
En data 1 d’abril de 2019, practicades les actuacions processals procedents, es dictà 
sentència núm. 102/2019 que resol: “Que debo DESESTIMAR y desestimo 
totalmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Joan Babeli Shawa, 
frente a la/s resolución/es 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 l’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 6 d’octubre de 2017, a la Junta de Govern, 
 
PROPOSO: 
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PRIMER.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 
102/2019, de 1 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 
de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 255/2018-F 
contra la resolució de data 16 de març de 2018. 

 
SEGON.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal 

que, en el que calgui, procedeixi a la seva execució”. 
 

 

Es donen per assabentats 

 

 

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 d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de 
l’Espai Públic- 

 
16 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A JVB PER LA COMISSIÓ 
D’UNA INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS.  
 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 1081 de 22 de febrer de 2019, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a Julio Valebona Biedma, per la comissió de presumptes 
infraccions en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de 
manifest a través de l’acta número 976058/18, aixecada en data 6 de novembre de 
2018 a les 07:50 hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat 
de Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 10088 i 13944, referent a l’avda. 
Maresme, en el vestíbul de l’estació de Renfe, amb nombrosa confluència d’usuaris.  
 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
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El dia 06/11/2018 a les 07:50 hores el denunciat passejava un gos de raça 
potencialment perillosa, “un dog de Bordeus”, de nom Francisco, deslligat i sense 
morrió a l’avda. Maresme, en el vestíbul de l’estació de Renfe, amb nombrosa 
afluència d’usuaris. 
 
Es complien les condicions següents: 
 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública. 
 
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient 
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment, en 
data 04 de març de 2019. 
 
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 
hagin realitzat cap d’aquestes accions. 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser 
qualificats de delicte o falta penal. 

FONAMENTS DE DRET: 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels 
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu 
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que 
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i 
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment 
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas 
poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  Julio Valebona Biedma 

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
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correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una 
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
La proposta de sanció es formula tenint en compte el criteri de la transcendència 
social i el perjudici causat per la infracció comesa, ja la persona denunciada 
passejava el gos, deslligat i sense morrió, en un lloc transitat per gent, com és 
l’estació de trens. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 600,00 euros a Julio Valebona Biedma, per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten. 
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al 
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 
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AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió 
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de 
caràcter greu i molt greu. 
 
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en 
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera. 
 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 600,00 euros a Julio Valebona Biedma, per la 
comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos. 
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos 
Humans- 
 

 
17 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER JMC. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“Antecedents 
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1.- El senyor Jordi Miquel Calvo, treballador de l’Ajuntament de Mataró, ha presentat 

per registre d’entrada núm. 08121300082019014353, de 20 de març de 2019, escrit 

de sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en què demana compatibilitzar les 

funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una segona activitat privada, per 

compte propi com a arquitecte tècnic, en un despatx particular, ubicat a Arenys de 

Mar. Per correu electrònic de data 10 d’abril, l’interessat manifesta que les tasques 

que realitza en aquest despatx es dirigeixen en tot cas a persones físiques i que en 

cap cas entren en conflicte amb les tasques que realitza en aquest ajuntament atès 

que no treballa a la ciutat de Mataró. 

 

2.- Per Decret 2483/2019, de 8 d’abril, el senyor Canal va ser nomenat funcionari 

interí fora de plantilla, per programa, des de l’11 de març de 2019 i fins el 31 de 

desembre de 2019, com a arquitecte tècnic, per a l’execució dels programes 

“Programa d’adquisició d’habitatge per sota del preu de mercat” i “Programa de 

prestació de serveis per mitjà d’una Oficina Local d’Habitatge integral”, adscrit al 

servei d’habitatge de l’Ajuntament de Mataró. 

 

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. 

 

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 
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que l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de 

la jornada i horari del treball 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 Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès 

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

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

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

intervingut en els 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.  

 

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. 
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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 l’art. 240. o) del Decret 

214/1990, tipifica com a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de 

les normes sobre incompatibilitats. 

 

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

la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o 

incompatibilitat. 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 el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents 
ACORDS: 
Primer.-  Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor Jordi Miquel Calvo 

entre l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat 
privada secundària, de caràcter professional, com a arquitecte tècnic 
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. (4). 
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18 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE  SEGONA ACTIVITAT PRIVADA 

AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER HPG. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“Supòsit de fet 

 

1. Per Decret 2698/2019, d’11 d’abril, la senyora Helena Paños Garcia va ser 

nomenada funcionària interina per programa, del 14 de març de 2019 i fins el 7 de 

maig de 2019, com a Tècnica Mitjana d’Ocupació, per a l’execució del programa 

del projecte “FEM ocupació per joves”, adscrita al Servei d’Ocupació de 

l’Ajuntament de Mataró. 

 

2. La Sra. Paños ha presentat per registre d’entrada núm. 08121300082019013245, 

de 14 de març de 2019, escrit de sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en 

el què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació 

amb una segona activitat privada, com a professional de la psicologia, per compte 

propi, com a psicòloga infanto-juvenil (avaluació i tractament psicològic a nens i 

adolescents). 

  

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. 

 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 Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès 

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

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

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

intervingut en els 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.  

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 
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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 l’art. 240. o) del Decret 

214/1990, tipifica com a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de 

les normes sobre incompatibilitats. 

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

la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o 

incompatibilitat. 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 el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 

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

ACORDS: 

 

Primer.-  Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora Helena Paños 

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

l’activitat privada secundària, per compte aliena, com a professional de 

la psicologia, 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”. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts i cinc minuts de les tres de 

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

present acta. 

 

L’Alcalde     El Secretari 

 

David Bote Paz    Manuel Monfort Pastor 

 


