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ACTA NÚM. 5 SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 7-3-22 

 

A la ciutat de Mataró, el set de març de dos mil vint-i-dos, a les tretze hores i cinquanta-cinc 

minuts 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    1r. Tinent d’Alcalde 

Sergio Morales Diaz     2n. Tinent d’Alcalde 

Laura Seijo Elvira     3a. Tinenta d’Alcalde 

Núria Moreno Romero    4a. Tinenta d’Alcalde 

Miquel Angel Vadell Torres    5è. Tinent d’Alcalde 

Elizabet Ruíz Moreno     7a. Tinenta d’Alcalde 

Anna Villarreal Pascual    8a. Tinenta d’Alcalde 

 

Excusen la seva assistència: 

M. Luisa Merchán Cienfuegos   6a. Tinenta d’Alcalde 

 

Assistits de la Secretària General accidental senyora M. Lluïsa Guañabens Casarramona, que 
certifica.. 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

L’ordre dia de la sessió actual és el següent: 
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1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 21 de febrer de 
2022. 

2. DESPATX OFICIAL 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 

3. Adjudicació del contracte de replantada d'arbrat viari i zones verdes de Mataró. 

4. Inici expedient de contractació del servei de manteniment de les àrees de jocs infantils i 
àrees de salut. 

5. Adjudicació de la contractació del servei d'atenció al públic i gestió de les activitats 
didàctiques i de difusió patrimonial i turística. 

6. Adjudicació del procediment de contractació del subministrament de material informàtic i de 
telecomunicacions per a l’Ajuntament de Mataró. 

7. Adjudicació del servei de control integral de plagues urbanes ( GTM 2020/000039205). 

8. Adjudicació acord marc per les obres de reparació menors, conservació i manteniment dels 
edificis municipals (GTM 2021/000025482). 

-Servei de Gestió Econòmica- 

9. Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) del mes de gener 2022 dels 
proveïdors:Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación Bienestar y 
Desarrollo per un import total de 356.268,41 euros. 

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
DEL TERRITORI 

 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

-Servei d’Urbanisme i Patrimoni- 

10. Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del PMU-05 Àmbit Illa 1a.-Torre Barceló. 
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CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

-Servei d’Educació- 

11. Ratificació de la sol·licitud de cessió de l’IES Miquel Biada a la Generalitat. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública. 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

12. Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal 
presentada per M.R.P. 

13. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal 
presentada per M.G.G. 

 

I’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre del 

Dia: 

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 21 de gener de 2022. 

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 
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2. En el torn de DEPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 

 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

3. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE REPLANTADA D'ARBRAT VIARI I ZONES VERDES 
DE MATARÓ. 

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

 

“Relació de fets 

1. Per acord núm. 696 de Junta de Govern Local, de 15 de novembre de 2021, es va convocar 
licitació per a la contractació del servei de replantada d’arbrat viari i zones verdes de Mataró, amb 
un pressupost màxim fixat per a l’adjudicació de fins a 284.354,23€, IVA no inclòs, per l’any de 
durada del contracte. 

 

2. Presenten oferta quatre licitadors: 

 TRATAMIETNO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA (TALIO) 

 FCC MEDIO AMBIENTE, SAU 

 TALHER, SA 

 MOIX SERVEIS I OBRES 

 

3. En data 10/12/2021 va concloure l’obertura del sobre A i B (documentació administrativa i 
documentació avaluable mitjançant judici de valor). 

4. Mitjançant informe de data 29/12/2021, l’enginyer tècnic del Servei d’Espais Públics, valora la 
documentació susceptible de valoració mitjançant l’aplicació d’un judici de valor amb el resultat 
següent 
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S’adjunta l’informe esmentat 

 

5. En data 17/01/2022 va concloure l’obertura del sobre c (documentació avaluable mitjançant 
fórmules), amb el resultat següent: 

 

 

6. Mitjançant informe de 19/01/2022, l’enginyer tècnic del Servei d’Espais Públics, valora la 
documentació susceptible de valoració mitjançant l’aplicació de fórmules, amb la puntuació 
següent: 

 

En el mateix informe s’indica la puntuació global obtinguda del resultat del sobre b i del sobre c: 
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S’adjunta l’informe esmentat. 

7. Per tant, la classificació final dels licitadors és la següent: 

1. FCC MA 

2. TALHER 

3. TALIO 

4. MOIX 

8. En Mesa de contractació de data 20/01/2022 l’enginyer tècnic del Servei d’Espais Públic, es 
dona compte de l’informe esmentat en el punt anterior, i es proposa l’adjudicació a favor de 
l’empresa FCC MEDIA AMBIENT SAU per un import de 265.563,34€, IVA no inclòs. 

9. Dins del termini atorgat a l’efecte, FCC Medio Ambiente SAU presenta documentació per 
Registre E-08121-2022-005657 requerida com a proposat adjudicatari, inclosa garantia definitiva 
per import de 13.278,25€ mitjançant transferència bancària. Consta a l’expedient la documentació 
esmentada. 

10. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a l’aplicació pressupostària710102/17111Z/61300 del pressupost municipal aprovat 
per a la present anualitat. 

D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

És òrgan competent per a la present contractació la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret 
d’Alcaldia 4975/2019, de 19 de juny, de delegació de competències. 

D’acord amb la proposta del President de la Mesa de Contractació, la Junta de Govern Local 
aprova l’adopció dels següents ACORDS 

PRIMER. Adjudicar a favor de FCC MEDIO AMBIENTE SAU la contractació del servei de 
replantada d’arbrat viari i zones verdes de Mataró, per un import de 265.563,34€, IVA no inclòs, i 
amb estricta subjecció a la resta de condicions establertes en la seva oferta. 

SEGON. Disposar a favor de FCC MEDIO AMBIENTE SAU l’import de 308.833,72€, IVA inclòs 
(IVA del 10% en subministrament arbrat i IVA 21% en cost de plantació), a càrrec de la partida 
710102/17111Z/61300, aprovant a l’efecte el document comptable AD núm. 10520. 

TERCER. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar el document comptable invers A/ núm. 
10486 per un import de 330.340,02€. 

QUART. Notificar aquesta resolució a l’empresa l’adjudicatària i publicar-la en el perfil del 
contractant. 

CINQUÈ. Comunicar la present resolució a Tresoreria. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 
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4. INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ÀREES 

DE JOCS INFANTILS I ÀREES DE SALUT. 

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

 

“Relació de fets 

1. Per informe de la enginyera tècnica de la Secció de jardineria del Servei d´Espais Públics, es 
sol·licita i justifica la necessitat de tramitació de la contractació del servei de manteniment de les 
àrees de jocs infantils i àrees de salut, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 135.793,58 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada del contracte. 

A efectes de procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat de pròrroga i de modificacions, 
el valor estimat del contracte és de 298.745,87 euros. 

2. Consta a l’expedient: 

 Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics 
administratius i tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació del 
sector públic. 

 Informe de l’interventor de Fons respecte a la previsió d’existència de crèdit adequat i 
suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la partida 
710102/171130/21000, pel pressupost aprovat per l’exercici 2022 

 

Fonaments de dret 

1. Aquest contracte correspon als anomenats de servei, d’acord amb el que disposa l’article 17 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).  

2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la 

contractació, d’acord amb el previst l’article 116 de la LCSP. 

3. De conformitat amb el que disposa els articles 156, 145 i concordants de la LCSP, la forma de 

contractació serà el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

4. És òrgan competent per a la present contractació la Junta de Govern Local, d’acord amb el 

Decret d'Alcaldia núm. 4975/2019, de 19 de juny, de creació, composició i competències de la 

Junta de Govern Local. 

D’acord amb la proposta del Regidor d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, La Junta de 

Govern Local aprova l’adopció dels següents ACORDS:  
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PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment de les àrees de jocs infantils 
i àrees de salut, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 
135.793,58 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada del contracte. 

A efectes de procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat de pròrroga i de modificacions, 
el valor estimat del contracte és de 298.745,87 euros. 

SEGON. Aprovar els plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars que 

regiran la contractació expressada 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 a comptar des de l’enviament de 

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

QUART. Atendre la despesa total de 164.310,29€, a càrrec de la partida 710102/171130/21000 

amb el següent desglossament: 

  A 5000, import: 61.616,36€ 

  AFUT 5001, import: 102.693,93€ 

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 pels exercicis 2023 i 2024, a fi de poder atendre les despeses que es 

preveu meriti la present contractació durant l’anualitat esmentada”. 

 

  

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8).  

 

 

5. ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC I GESTIÓ DE 

LES ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I DE DIFUSIÓ PATRIMONIAL I TURÍSTICA. 

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

“Relació de fets 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2021 es va convocar la 
licitació de la contractació del servei d’atenció al públic i gestió de les activitats didàctiques i de 
difusió patrimonial i turística. 
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2. Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes han presentat oferta les següents 

empreses: 

MAGMACULTURA SL 

TRIFUSIÓ PROJECTES CULTURALS SL 

3. En data 27 de gener de 2021, a les 12:29 hores es reuneix la Mesa de contractació per 

l’obertura dels sobres A i B. La documentació es remet al servei tècnic per l’elaboració de 

l’informe tècnic respecte dels criteris avaluables mitjançant judici de valor. 

4. En data 9 de febrer de 2022 la Directora del Museu i la tècnica mitjana de Promoció de ciutat i 

comerç emeten informe en el que, revisada la documentació, proposen la següent puntuació: 

 

 TRIFUSIÓ MAGMACULTURA 

Organització del servei  

Coordinació i seguiment 1,40 2,00 

Control de qualitat i satisfacció del 

visitant 

1,40 1,40 

Gestió de les incidències 1,40 2,00 

Adaptació activitats educatives 

existents 

 

Recursos digitals a oferir a les 

escoles  

2,25 5,25 

Activitats presencials amb talleristes 

a les escoles 

2,25 5,25 

Accions de mediació  

Can Serra  0,15 3,00 

Ca l’Arenas 0,15 3,00 

Can Marfà 0,15 3,50 

Nau Gaudí 0,15 3,50 

Nous recursos difusió xarxes 

socials 

 

Comunicació escolar 0,90 2,10 

Comunicació activitats familiars 0,90 2,10 

Comunicació commemoracions i 0,90 3,00 
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activitats especials 

Comunicació rutes turístiques 0,90 2,10 

Comunicació nous públics 0,90 3,00 

TOTAL PUNTUACIÓ 13,80 41,20 

 

5. En data 10 de febrer de 2022 a les 12:51 hores es reuneix la Mesa de contractació, la 

Directora del Museu llegeix i analitza l’informe tècnic. L’informe s’aprova per la Mesa i es 

procedeix a publicar-lo al perfil del contractant. Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre 

C, que conté la documentació avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules. 

 

S’adjunta còpia de l’informe. 

 

6. Revisada la documentació i analitzada en la mateixa Mesa de contractació, es constata la 

puntuació següent: 

 

 TRIFUSIÓ MAGMACULTURA 

Oferta econòmica 41,00 40,53 

Atenció al públic  

Llengües visites Promoció 

econòmica 

3,00 3,00 

Llengües visites Cultura i 

CMACM 

2,00 2,00 

Llenguatge signes 2,00 2,00 

Fires 3,00 3,00 

TOTAL PUNTUACIÓ SOBRE C 51,00 50,53 

TOTAL PUNTUACIÓ FINAL 

(B+C) 

64,80 91,73 

 

7. La Mesa de Contractació en la mateixa sessió celebrada, proposa l’adjudicació a l’empresa 

MAGMACULTURA SL 
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8. Requerida la documentació per l’adjudicació, l’empresa la presenta correctament dins del 

termini establert. 

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

contractació a la partida del pressupost municipal aprovat per la present anualitat 2022. 

Fonaments de dret 

1. De conformitat amb el que disposa els articles 156, 145 i concordants de la LCSP, la forma de 

contractació serà el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

2. És òrgan competent per a la present contractació la Junta de Govern Local, d’acord amb el 

Decret d'Alcaldia núm. 4975/2019, de 19 de juny, de creació, composició i competències de la 

Junta de Govern Local. 

D’acord amb la proposta del Regidor d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, La Junta de Govern 

Local aprova l’adopció dels següents ACORDS:  

 

PRIMER. Adjudicar la contractació del servei d’atenció al públic i gestió de les activitats didàctiques 
i de difusió patrimonial i turística a l’empresa MAGMACULTURA SL, per un import de 388.691,05€, 
sense IVA, d’acord amb els preus oferts i amb estricta subjecció a la resta de condicions 
contingudes en la seva proposició. 

SEGON. Disposar la despesa per import de 470.316,16€ IVA inclòs, a favor de l`empresa 

MAGMACULTURA SL, amb el següent desglossament: 

 Relació AD 446, per import 121.608,79€ 

 Relació ADFUT 447, per import 213.566,49€ 

 AD 13308, per import 2.552,30€ 

 Relació ADFUT 441, per import 4.394,46€ 

 CMACM AD 91, per import 44.827,61€ 

 CMACM ADFUT 92, per import 83.366,51€ 

 

TERCER. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els documents comptables inversos: 

 Relació A/ 443, per import 164.091,98€ 

 Relació AFUT/ 445, per import 190.195,55€ 

 A/ 13298, per import 3.480,72€ 

 Relació AFUT/ 444, per import 3.834,94€ 

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 notificació de l’ adjudicació. Una 

vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 

5 dies naturals. 
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CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant”. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

6. ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 

MATERIAL INFORMÀTIC I DE TELECOMUNICACIONS PER A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

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

 

“Relació de fets 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2021 es va convocar la 
licitació de la contractació del subministrament de material informàtic i de telecomunicacions de 
l’Ajuntament de Mataró. 

2. Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes han presentat oferta les següents 

empreses: 

TEKNOSERVICE 

WORLD INFORMATICA Y SERVICIOS 

3. En data 17 de desembre de 2021 a les 9:00 es reuneix la Mesa de contractació per l’obertura 

dels sobres A i B. La documentació es remet al servei tècnic per l’elaboració de l’informe tècnic. 

4. En data 22 de desembre de 2021 el cap del Servei d’Informació i Telecomunicacions emet 

informe en el que revisada la documentació proposa la següent puntuació: 

 

EMPRESA PUNTUACIO 

OFERTA 

ECONÒMICA 

PUNTUACIO 

GARANTIA 

TOTAL 

PUNTUACIO 

WORLD 

INFORMATICA 

74,76 15 89,76 

TEKNOSERVICE 85 0 85 
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5. En data 23 de desembre de 2021 a les 11:19h es reuneix la Mesa de contractació, que un cop 

llegit i analitzat l’informe tècnic, es proposa l’adjudicació de l’empresa WORLD INFORMATICA. 

S’adjunta còpia de l’informe. 

6. Requerida la documentació per l’adjudicació, l’empresa la presenta correctament dins del 

termini establert. 

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

contractació a la partida del pressupost municipal aprovat per la present anualitat 2022. 

 

Fonaments de dret 

1. Aquest contracte correspon als anomenats de subministrament, d’acord amb el que disposa 

l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).  

2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la 

contractació, d’acord amb el previst l’article 116 de la LCSP. 

3. De conformitat amb el que disposa els articles 156, 145 i concordants de la LCSP, la forma de 

contractació serà el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

4. És òrgan competent per a la present contractació la Junta de Govern Local, d’acord amb el 

Decret d'Alcaldia núm. 4975/2019, de 19 de juny, de creació, composició i competències de la 

Junta de Govern Local. 

D’acord amb la proposta del Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, La Junta de 

Govern Local aprova l’adopció dels següents ACORDS:  

 

PRIMER. Adjudicar la contractació del subministrament de material informàtic i de 
telecomunicacions per a l’Ajuntament de Mataró a l’empresa WORLD INFORMATICA, per un 
import de 101.166,00€, d’acord amb els preus unitaris oferts i amb estricta subjecció a la resta de 
condicions contingudes en la seva proposició. 

SEGON. Disposar la despesa per import de 122.410,86€ IVA inclòs, a favor de l`empresa WORLD 

INFORMATICA, amb el següent desglossament: 

-Document comptable D núm. 10556, per import 122.410,86€ 

TERCER. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els documents comptables inversos: 

-Document comptable A/ núm. 10555, per import de 162,14€. 
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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 notificació de l’ 

adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo, en un 

termini màxim de 5 dies naturals. 

CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant”. 

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

7. ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES URBANES. 

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

“Relació de fets 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2021 es va iniciar el procediment 
de contractació del servei control integral de plagues urbanes per un import fixat com a màxim per 
a l’adjudicació del contracte de fins a 256.748,36 IVA inclòs, per als dos anys de durada del 
contracte, amb el següent desglossament: 219.350,12 de pressupost net, més 37.398,24 € en 
concepte d’IVA, al tipus del 21%, o 10% en cas de clavegueram, dividit en dos Lots: Lot1. Servei 
control integral de plagues urbanes, mosquit comú i mosquit tigre i retirada de nius de vespa i 
vespa asiàtica, per un import de 238.542,22 IVA inclòs, per als dos anys de durada del contracte, 
amb el següent desglossament: 204.303,72 de pressupost net, més 34.238,50 € en concepte 
d’IVA, al tipus del 21%, o del 10% en cas de clavegueram i Lot 2 per un import de 18.206,14 IVA 
inclòs, per als dos anys de durada del contracte, amb el següent desglossament: 15.046,40 de 
pressupost net, més 3.159,74 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%. 

2. Van presentar oferta quatre licitadors pel Lot 1: TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA; 
LOKIMICA, SA; EZSA SANIDAD AMBIENTAL, SL i ADDA OPS, SA i tres licitadors per al lot 2: 
COLOMBA CONTROL, SL; TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA i ADDA OPS, SA. 

3. Es va excloure la licitació presentada per ADDA OPS,SA per fer-la fora de termini i es va requerir 
a COLOMBA CONTROL, SL que esmenés el document DEUC en un termini de tres dies, cosa que 
va fer. 

4. En data 27 de gener es va obrir el sobre B, relatiu als criteris subjectes a judici de valor de les 
licitadores TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA; LOKIMICA, SA i EZSA SANIDAD AMBIENTAL, 
SL en relació al lot 1 i es va donar un termini de tres dies a TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA 
perquè aportés la memòria signada. Aquesta memòria havia d’incloure el projecte executiu del 
servei, un diagrama dels processos de coordinació entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament i 
innovacions i/o altres aspectes que puguin millorar o complementar l’objecte del contracte. 
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5. En la mateixa data es va obrir el sobre B, relatiu als criteris subjectes a judici de valor de les 
licitadores COLOMBA CONTROL, SL i TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA, en relació al lot 2. 
Aquesta memòria havia d’incloure el projecte executiu del servei, un diagrama dels processos de 
coordinació entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament i els recursos materials disponibles. 

6. En data 3 de febrer de 2022 la Cap del Servei de Protecció va emetre informe sobre la valoració 
del sobre 2, criteris subjectes a judici de valors atorgant les següents puntuacions: 

Lot 1: 

 

LOKIMICA, SA 21,25 punts 

TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA 5,30 punts 

EZSA SANIDAD AMBIENTAL, SL 0,00 punts 

 

Lot 2: 

 

TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA 4,50 punts 

COLOMBA CONTROL, SL 21,25 puntS 

TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA i EZSA SANIDAD AMBIENTAL, SL, queden excloses per no 
arribar a la puntuació mínima de 10 puns requerits a la clàusula quinzena del Plec de clàusules 
administratives particulars. 

7. En la mateixa data s’obre el sobre C de documentació avaluable mitjançant l’aplicació de 
formules de la que resulta que pel lot 1 hi ha una oferta presentada per l’empresa LOKIMICA, SA 
per un import de 179.673,53 €, IVA no inclòs i pel lot 2 hi ha una oferta presentada per l’emrpesa 
COLOMBA CONTROL, SL, per un import de 14.800,00 € IVA no inclòs. 

Es proposa l’adjudicació del lot 1 contracte esmentat a LOKIMICA, SA i es proposa l’adjudicació del 
lot 2 de l’esmentat contracte a COLOMBA CONTROL, SL. 

S’adjunta l’informe esmentat i les actes de les diferents Meses de contractació. 

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

a l’aplicació pressupostària 720002/311110/22799 del pressupost municipal aprovat per a l’exercici 

2022 i se’n preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovi per als exercicis 2023 i 2024. 

9. En data 17 de febrer la mercantil COLOMBA CONTROL, SL ha aportat una declaració 
responsable conforme compleix el 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, si és exigible pel nombre de personal i la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal, que disposa del mitjans compromesos i 
que no està donada de baixa de l’IAE. També s’ha constatat a la seva inscripció al RELI que està al 
corrent de les seves obligacions tributàries i de seguretat social i declara que no incorre en cap de 
les prohibicions de contractar amb una Administració pública que estableix l’article 71 de la LCSP. 
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10. En la mateixa data la mercantil COLOMBA CONTROL, SL ha fet un ingrés a l’ajuntament de 
Mataró per un import de SET-CENTS QUARANTA EUROS (740,00 €) en concepte de garantia 
equivalent al 5% del preu d’adjudicació del contracte. 

11. En data 21 de febrer la mercantil LOKIMICA, SA ha aportat una declaració responsable 
conforme compleix el 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, si és 
exigible pel nombre de personal i la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes, si els és exigible pel nombre de personal, que disposa del mitjans compromesos i que no 
està donada de baixa de l’IAE. També ha declarat que la seva inscripció al ROLECE no ha 
experimentat variació i que està al corrent de les seves obligacions tributàries i de seguretat social i 
declara que no incorre en cap de les prohibicions de contractar amb una Administració pública que 
estableix l’article 71 de la LCSP. 

12. En la mateixa data la mercantil LOKIMICA, SA va dipositar a la Tresoreria Municipal un aval del 
Banc de Sabadell per un import de VUIT MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (8.983,68 €) en concepte de garantia equivalent al 5% del preu 
d’adjudicació del contracte 

Fonaments de dret 

D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

D’acord amb la proposta del President de la Mesa de contractació, en virtud de les facultats que li 
han estat conferides, la Junta de Govern Local aprova l’adopció dels següents  

ACORDS:: 

PRIMER. Adjudicar la contractació del lot 1 del servei control integral de plagues urbanes: 
paneroles, mosquit comú i mosquit tigre i retirada de nius de vespa i vespa asiàtica a favor de 
l’empresa LOKIMICA, SA, per un import de 179.673,53 €, IVA no inclòs, i amb estricta subjecció a 
la resta de condicions establertes en la seva oferta, per als dos anys de durada de la contractació. 

SEGON. Adjudicar la contractació del lot 2 del servei control integral de plagues urbanes: control 
d’aus urbanes a favor de l’empresa COLOMBA CONTROL, SL, per un import de 14.800,00 €, IVA 
no inclòs, i amb estricta subjecció a la resta de condicions establertes en la seva oferta, per als dos 
anys de durada de la contractació 

TERCER. Disposar a favor de LOKIMICA, SA, NIF A-03063963, l’import de DOS-CENTS NOU MIL 
SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (209.784,38 €), IVA 
inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 720002/311110/22799 aprovant a l’efecte els 
documents comptables següents: 

AD núm. 12022000014894 78.669,14 

AD_FUT núm. 12022000014904 131.115,24, amb el següent desglossament: 

Exercici 2023 104.892,19 

Exercici 2024 26.223,05 
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QUART. Aprovar els documents comptables inversos següents per un import total de DOS-CENTS 
TRENTA-VUIT MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS: 

A/ núm. 12022000014888 119.271,11. 

A_FUT/ núm. 12022000014998 119.271,11  

 

CINQUÈ. Disposar a favor de COLOMBA CONTROL, SL, NIF B-60786282, l’import de DISSET 
MIL NOU-CENTS VUIT EUROS (17.908,00 €), IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
720002/311110/22799 aprovant a l’efecte els documents comptables següents: 

AD núm. 12022000014911 6.715,50 

AD_FUT núm. 12022000014913 11.192,50, amb el següent desglossament: 

Exercici 2023 8.954,00 

Exercici 2024 2.238,50 

 

SISÈ. Aprovar els documents comptables inversos següents per un import total de DIVUIT MIL 
DOS-CENTS SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS: 

A/ núm. 12022000014891 9.103,07 

A_FUT/ núm. 12022000014997 9.103,07 

 

SETÈ. 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 a les aplicacions pressupostàries del pressupost 
municipal que s’aprovi per als exercici 2023 i 2024, a fi de poder atendre les despeses que es preveu 
meriti la present contractació durant les esmentades anualitats. 

VUITÈ. 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 notificació de l’ adjudicació. Una 
vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 
5 dies naturals 

NOVÈ. Notificar aquesta resolució a l’empresa l’adjudicatària, a les empreses licitadores i publicar-
la en el perfil del contractant” 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 
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8. ADJUDICACIÓ ACORD MARC PER LES OBRES DE REPARACIÓ MENORS, 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS  

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

presenta la següent proposta: 

“1.Per acord de la Junta de Govern de 19/10/2021 es va convocar la licitació de l´acord marc per 
les obres de reparació menors, conservació i manteniment dels edificis municipals 

La contractació es divideix en els següents lots: 

Lot 1. Treballs de manteniment correctiu per especialitats, amb un pressupost de fins a 5.000 €, 

IVA exclòs. 

Lot 1.1. Treballs de paleta i retirada de fibrociment amb amiant 

Lot 1.2. Treballs de pintura 

Lot 1.3. Treballs de fusteria 

Lot 1.4. Treballs de fusteria d’alumini 

Lot 1.5. Treballs de vidrier 

Lot 1.6. Treballs de serralleria 

Lot 1.7. Treballs de paviments continus 

Lot 1.8. Neteja i desembussos 

Es seleccionarà un empresari per cada especialitat. 

Lot 2. Treballs de manteniment de qualsevol especialitat, amb un pressupostos de més 5.000 € i 

que no arribi a 40.000 €, IVA exclòs. 

Es seleccionaran un màxim de cinc empreses que hauran de realitzar totes les especialitats.  

2. Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes han presentat proposta les següents 
empreses : 

Lot 1.1. Treballs de paleta i retirada de fibrociment amb amiant 

 

-Catalana de Treballs i Obres SL 

-Constraula Enginyeria i Obres SAU 

-Construtoni Ponce SLU 

-Rehatec Obres i Restauracions SAU 



 
Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
www.mataro.cat 

 
 

. 19 

 

Lot 1.2. Treballs de pintura 

 

-Constraula Enginyeria i Obres SAU 

-Fuentes y Ariza SA 

-Rehatec Obres i Restauracions SAU 

 

Lot 1.3. Treballs de fusteria 

 

-Construtoni Ponce SLU 

-Fuentes y Ariza SA 

 

Lot 1.4. Treballs de fusteria d’alumini 

-Construtoni Ponce SLU 

 

Lot 1.5. Treballs de vidrier 

-Construtoni Ponce SLU 

 

Lot 1.6. Treballs de serralleria 

 

-Fuentes y Ariza SA 

-Inst Comet SLU 

 

Lot 1.7. Treballs de paviments continus 

 

-Construtoni Ponce SLU 

-Fuentes y Ariza SA 

 

Lot 1.8. Neteja i desembussos 

-Hidrotec Sanejament 
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Lot 2: 

 

-Catalana de Treballs i Obres SL 

-Constraula Enginyeria i Obres SAU 

-Construtoni Ponce SLU 

-Excavacions VilaVila SA 

-Fuentes y Ariza SA 

-L´Arca Serveis Ambientals Empresa Inserció SLU 

-Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA 

 

3. Mitjançant informe de data 12 de gener de 2022, la cap del servei d´Equipaments Municipals i la 
cap de secció d´edificis educatius i esportius municipals efectuen la valoració del sobre 2, criteris 
que depenen d´un judici de valor, amb el següent resultat: 

 

Lot 1.1. Treballs de paleta i retirada de fibrociment amb amiant 

 

-Catalana de Treballs i Obres SL: Exclòs 

-Constraula Enginyeria i Obres SAU: Exclòs 

-Construtoni Ponce SLU: 22 punts 

-Rehatec Obres i Restauracions SAU: 0 punts 

 

Lot 1.2. Treballs de pintura 

 

-Constraula Enginyeria i Obres SAU: Exclòs 

-Fuentes y Ariza SA: 13 punts 

-Rehatec Obres i Restauracions SAU: 0 punts 

 

Lot 1.3. Treballs de fusteria 

 

-Construtoni Ponce SLU: 22 punts 

-Fuentes y Ariza SA: 13 punts 
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Lot 1.4. Treballs de fusteria d’alumini 

-Construtoni Ponce SLU: La documentació continguda en el sobre B compleix els requisits dels 
plecs. 

 

Lot 1.5. Treballs de vidrier 

-Construtoni Ponce SLU: La documentació continguda en el sobre B compleix els requisits dels 
plecs. 

 

Lot 1.6. Treballs de serralleria 

 

-Fuentes y Ariza SA: 13 punts 

-Inst Comet SLU: 20 punts 

 

Lot 1.7. Treballs de paviments continus 

-Construtoni Ponce SLU: 22 punts 

-Fuentes y Ariza SA: 13 punts 

 

Lot 1.8. Neteja i desembussos 

-Hidrotec Sanejament: La documentació continguda en el sobre B compleix els requisits dels plecs. 

 

Lot 2: 

 

-Catalana de Treballs i Obres SL: Exclòs 

-Constraula Enginyeria i Obres SAU: Exclòs 

-Construtoni Ponce SLU: 17 punts 

-Excavacions VilaVila SA: 6 punts 

-Fuentes y Ariza SA: 8 punts 

-L´Arca Serveis Ambientals Empresa Inserció SLU: Exclòs 

-Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA: 13 punts 

 

D’acord amb la clàusula catorzena del plec administratiu, la documentació continguda en els 
sobres A i B no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la 
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proposta avaluable de forma automàtica (sobre C). L´ incompliment d´aquesta obligació implica 
l’exclusió de la licitació.  

En l’ informe s’exposa que els següents licitadors han incomplert la clàusula catorzena i per tant 
han de quedar exclosos de la licitació. En tots els casos, en l´ apartat corresponent al pla de 
mesures de reducció d’emissions i contaminants atmosfèrics (sobre B), han fet referència a la 
utilització de vehicles elèctrics coma mitjans de transport, que forma part dels criteris automàtics 
que s’ha d’avaluar en el sobre C: 

 

-Catalana de Treballs i Obres SL 

-Constraula Enginyeria i Obres SAU 

-L´Arca Serveis Ambientals Empresa Inserció, SLU 

 

4. Mitjançant informe de data 19 de gener de 2022, la cap del servei d´Equipaments Municipals i la 
cap de la Secció d´Edificis Educatius i Esportius efectua la valoració del sobre 3, criteris 
automàtics, amb el següent resultat:  

 

Lot 1.1. Treballs de paleta i retirada de fibrociment amb amiant 

 

-Construtoni Ponce SLU: 77,70 punts 

-Rehatec Obres i Restauracions SAU: 48,10 punts 

 

Donant el següent resultat final: 

 

-Construtoni Ponce SLU: 99,67 punts 

-Rehatec Obres i Restauracions SAU: 48,08 punts 

 

Es proposa l’adjudicació a favor de l’ empresa Construtoni Ponce SLU 

 

Lot 1.2. Treballs de pintura 

 

-Fuentes y Ariza SA: 78 punts 

-Rehatec Obres i Restauracions SAU: 22,40 punts 
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Donant el següent resultat final: 

 

-Fuentes y Ariza SA: 91 punts 

-Rehatec Obres i Restauracions SAU: 22,40 punts 

 

Es proposa l’ adjudicació a favor de l’ empresa Fuentes y Ariza, SA 

 

Lot 1.3. Treballs de fusteria 

 

-Construtoni Ponce SLU: 42,10 punts 

-Fuentes y Ariza SA: 78 punts 

 

Donant el següent resultat final: 

 

-Construtoni Ponce SLU: 64,10 punts 

-Fuentes y Ariza SA: 91,00 punts 

 

Es proposa l’ adjudicació a favor de l’ empresa Fuentes y Ariza, SA 

 

Lot 1.4. Treballs de fusteria d’alumini 

-Construtoni Ponce SLU: La documentació continguda en el sobre C compleix els requisits dels 
plecs. 

Es proposa l’ adjudicació a favor de l’ empresa Construtoni Ponce SLU 

 

Lot 1.5. Treballs de vidrier 

-Construtoni Ponce SLU: La documentació continguda en el sobre C compleix els requisits dels 
plecs. 
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Es proposa l’ adjudicació a favor de l’ empresa Construtoni Ponce SLU 

 

Lot 1.6. Treballs de serralleria 

 

-Fuentes y Ariza SA: 78 punts 

-Inst Comet SLU: 69,70 punts 

 

Donant el següent resultat final: 

 

-Fuentes y Ariza SA: 91,00 punts 

-Inst Comet SLU: 89,70 punts 

Es proposa l’ adjudicació a favor de l’ empresa Fuentes y Ariza, SA 

 

Lot 1.7. Treballs de paviments continus 

 

-Construtoni Ponce SLU: 33 punts 

-Fuentes y Ariza SA: 78 punts 

 

Donant el següent resultat final: 

 

-Construtoni Ponce SLU: 55 punts 

-Fuentes y Ariza SA: 91,00 punts 

 

Es proposa l’ adjudicació a favor de l’ empresa Fuentes y Ariza, SA 

 

Lot 1.8. Neteja i desembussos 

-Hidrotec Sanejament: La documentació continguda en el sobre C compleix els requisits dels plecs. 

 

Es proposa l’ adjudicació a favor de l’ empresa Hidrotec Sanejament 
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Lot 2.  

 

-Construtoni Ponce SLU: 81 punts 

-Excavacions VilaVila SA: 83 punts 

-Fuentes y Ariza SA: 83 punts 

-Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA: 83 punts 

 

Donant el següent resultat final: 

 

-Construtoni Ponce SLU: 98 punts 

-Excavacions VilaVila SA: 89 punts 

-Fuentes y Ariza SA: 91 punts 

-Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA: 96 punts 

 

Es proposa seleccionar les quatre empreses  

5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partides del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2022 i se’n 
preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2023 a 2024.  

D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

D’acord amb la proposta del president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han 
estat conferides, la Junta de Govern, aprova l’adopció dels següents acords: 

Primer. Excloure les empreses Catalana de Treballs i Obres SL, Constraula Enginyeria i Obres 
SAU i L´Arca Serveis Ambientals Empresa Inserció, SLU atès que en l´ apartat corresponent al pla 
de mesures de reducció d´emissions i contaminants atmosfèrics (sobre B), han fet referència a la 
utilització de vehicles elèctrics coma mitjans de transport, que forma part dels criteris automàtics 
que s´ha d´avaluar en el sobre C. 

Segon . Adjudicar el Lot 1.1 Treballs de paleta i retirada de fibrociment amb amiant a favor de 
Construtoni Ponce SLU d’acord amb la baixa lineal oferta sobre els preus base de licitació. 

Tercer. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovar un pressupost màxim de 448.299,94 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada 
del contracte. 

Quart . Adjudicar el Lot 1.2 Treballs de pintura a favor de Fuentes y Ariza SA d’acord amb la baixa 
lineal oferta sobre els preus base de licitació. 
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Cinquè. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovar un pressupost màxim de 105.609,12 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada 
del contracte. 

Sisè . Adjudicar el Lot 1.3 Treballs de fusteria a favor de Fuentes y Ariza SA d’acord amb la baixa 
lineal oferta sobre els preus base de licitació. 

Setè. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovar un pressupost màxim de 159.251,84 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada del 
contracte. 

Vuitè . Adjudicar el Lot 1.4 Treballs de fusteria d´alumini a favor de Construtoni Ponce SLU d’acord 
amb la baixa lineal oferta sobre els preus base de licitació. 

Novè. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovar un pressupost màxim de 159.251,84 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada 
del contracte. 

Desè . Adjudicar el Lot 1.5 Treballs de vidrier a favor de Construtoni Ponce SLU d’acord amb la 
baixa lineal oferta sobre els preus base de licitació. 

Onzè. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovar un pressupost màxim de 105.609,12 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada 
del contracte. 

Dotzè . Adjudicar el Lot 1.6 Treballs de serralleria a favor de Fuentes y Ariza SA d’acord amb la 
baixa lineal oferta sobre els preus base de licitació. 

Tretzè. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovar un pressupost màxim de 159.587,12 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada 
del contracte. 

Catorzè . Adjudicar el Lot 1.7 Treballs de paviments continus a favor de Fuentes y Ariza SA 
d’acord amb la baixa lineal oferta sobre els preus base de licitació. 

Quinzè. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovar un pressupost màxim de 53.163,78 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada 
del contracte 

Setzè . Adjudicar el Lot 1.8 Neteja i desembussos a favor d´ Hidrotec Sanejament d’acord amb la 
baixa lineal oferta sobre els preus base de licitació. 

Dissetè. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovar un pressupost màxim de 31.610,84 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada 
del contracte 

Divuitè . Seleccionar pel Lot 2 a les empreses Construtoni Ponce SLU, Excavacions Vilavila SA, 
Fuentes y Ariza SA i Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA .  



 
Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
www.mataro.cat 

 
 

. 27 

 

Dinovè. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovar un pressupost màxim de 159.428,60 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada 
del contracte 

Vintè. 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 notificació de l’ adjudicació. Una 
vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 
5 dies naturals. 

Vint-i-unè . Autoritzar i disposar l’import de 1.671.992,79 € d´acord amb el següent detall: 

ADHOM núm. 10291 per import de 96.454,31 € 

ADHOM núm. 10290 per import de 530.542,99 € 

ADHOMFUT núm. 10314 per import de 96.454,31 € 

ADHOMFUT núm. 10311 per import de 739.542,09 € 

ADHOMFUT núm. 10328 per import de 208.999,09 € 

Vint-i-dosè. Aprovar les següents operacions inverses: 

A/ núm. 10046 per import de 96.454,31 € 

A/ núm. 10045 per import de 739.542,09 € 

AFUT/ núm. 10053 per import de 96.454,30 € 

AFUT/ núm. 10048 per import de 739.542,09 € 

Vint-i-tresè. 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 a les partides dels pressupostos municipals que 
s’aprovin per als exercicis 2023 i 2024, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la 
present contractació durant les esmentades anualitats. 

Vint-i-quatrè. Notificar aquesta resolució al licitador i publicar-la en el perfil del contractant”. 

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 
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-Servei de Gestió Econòmica- 

9. APROVAR LES FACTURES DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) DEL MES DE 
GENER 2022 DELS PROVEÏDORS:GESEX ATENCIÓ DOMICILIÀRIA SL, ACCENT SOCIAL SL I 
ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO PER UN IMPORT TOTAL DE 356.268,41 EUROS 

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

“Relació de fets 

Vistes les factures de Benestar Social dels serveis relatius al contracte de servei a domicili de 
suport a la llar i atenció a la persona -Servei d’Atenció Domiciliària dependència i Servei d’Atenció 
Domiciliària social, del període de gener 2022, que presten les empreses Asociación Bienestar y 
Desarrollo (ABD), Gesex Atenció Domiciliària S.L. (Gesex) i Accent Social S.L. a l’Ajuntament de 
Mataró, s’exposa el següent: 

Primer.- Per acord del Ple de data 6 d'abril de 2017 es va adjudicar la contractació del servei, a 
favor dels contractistes indicats, per un import l’import global de 6.094.040,04 euros, IVA inclòs. El 
contracte establia una durada de dos anys a comptar des del 5 de maig de 2017, prorrogable dos 
anys més. 

Finalitzat aquest contracte durant l’any 2021, s’ha seguit prestant aquest servei per part de les 
esmentades empreses. Consultada la comptabilitat, consten despeses a nom d’aquests 
contractistes i d’aquest mateix objecte realitzades mitjançant document ADO, per l’import total de 
3.328.479,26 euros. 

Considerant que en aquest contracte s’ha superat el topall acumulat del límit de despesa que les 
Bases d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i 
Mobilitat (import 250.000,00€), es proposa l’aprovació de les factures corresponents al mes de 
gener de l’exercici 2022 a la Junta de Govern, d’acord amb el detall següent: 

 

 

Esta previst que per aquest servei, s’adjudiqui en el Ple del mes de març, 2 lots dels 3 possibles, 
atès que un va quedar desert i properament es tornar a licitar.  
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Segon.- Vistos els informes del servei gestor i l’informe de la Intervenció de fons (número 11/2022, 
de data 28 de febrer de 2022) . 

Fonaments de dret 

 El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

 Les bases d’execució del pressupost 2022. 
 La Llei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre. 
 El RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les 

entitats del Sector Públic Local. 
 Vista la documentació que s’acompanya a l’expedient. 
 En tant que en aquest contracte s’ha superat el topall del límit de despesa que les Bases 

d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat d’Adminstració, Bon Govern i 
Mobiliat, per sobre del qual la competència correspon a la Junta de Govern (Art. 19.3.A.2):  

Art. 19.3.A.2 (Bases d’Execució del Pressupost de 2022): Són competències del la Junta de 
Govern:  

Autoritzar les despeses dels contractes inclosos a l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes 
del sector públic, a partir d’1.000.000 d’euros dels valors estimats pels contractes d’obres i, 
de 250.000 euros de valor estimat del contracte per a la resta de contractes... 

D’acord amb la proposta del Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, La Junta de 
Govern Local aprova l’adopció dels següents ACORDS:  

Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació, de les següents 

operacions comptables:  

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 
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CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL 
TERRITORI 

 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

-Servei d’Urbanisme i Patrimoni- 

10. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PMU-05 ÀMBIT ILLA        
1A.-TORRE BARCELÓ 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’ Urbanisme i Promoció de la Ciutat i 
Comerç, presenta la proposta següent: 

“El 24 de novembre de 2021, la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 
(PUMSA) en la seva qualitat d’administració actuant, nomenada pel Ple de l’Ajuntament el 12 de 
febrer de 2004 i 7 d’abril de 2005, presenta per a la seva aprovació el Projecte d’urbanització del 
PMU-05 Àmbit Illa 1a-Torre Barceló, redactat per Batlle i Roig. 

El planejament urbanístic que li dona suport és el Pla de millora urbana PMU-05 àmbit Illa 1a - 
Torre Barceló, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità 
Barcelona, en sessió d’1 de febrer i de 4 de juny de 2021, publicat al DOGC el 16 de setembre de 
2021.  

Les companyies subministradores afectades han presentat els plànols de les seves instal·lacions 
que estan incorporats al projecte. 

El 29 de novembre i el 7 de desembre de 2021, es sol·liciten informes als diferents serveis 
municipals, amb el següent resultat: 

 El 3 de desembre de 2021, el Servei d’Espais Públics en relació a les Infraestructures 

informa favorablement. 

 El 3 de desembre de 2021, el Servei d’Espais Públics en relació a l’Enllumenat informa amb 

discrepàncies. 

 El 28 de gener de 2022, la Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públics informa amb 

propostes de canvis en la vegetació.  

 El 14 de febrer de 2022, el Servei de Mobilitat informa favorablement amb recomanacions. 

 No ha tramès informe Aigües de Mataró, SA. 

 No ha tramès informe la Unitat de Neteja i Residus del Servei d’Espais Públics. 

El 15 de febrer de 2022, PUMSA presenta el projecte modificat que incorpora els requeriments 
indicats pel Servei d’Espais Públics, en els informes municipals de la Secció d’Enllumenat públic i 
la Secció de Jardineria. El pressupost d’execució per contracte IVA inclòs és de 686.564’44 €. 

El servei tècnic municipal del Servei d’Urbanisme i Patrimoni i Habitatge, ha informat favorablement 
l’aprovació inicial, amb el benentès que hauran de quedar recollits al projecte definitiu els 
requeriments esmentats pels respectius serveis, així com els que es puguin produir durant el 
període d’informació pública prèvia a la seva aprovació definitiva. 
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A fi de no allargar innecessàriament la tramitació d’aprovació del projecte d’urbanització, les 
indicacions del Servei de Mobilitat municipal de l’informe de 14 de febrer de 2022 -no incorporades 
al projecte tècnic modificat per estar redactat i signat en la mateixa data- s’incorporaran en el 
projecte que es sotmeti a l’aprovació definitiva. 

Vist l’informe jurídic; els articles 58, 72, 89 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme; els articles 23 i 96 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme; l’article 80 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 52 i 53 del Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya, proposo a la Junta de Govern Local en virtut de les 
competències que té delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 19 de juny de 2019, si s’escau, 
l’adopció dels següents ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del PMU-05 Àmbit Illa 1a-Torre Barceló, 
presentat per PUMSA i redactat per Batlle i Roig, per a la seva aprovació inicial, amb un pressupost 
d’execució per contracte IVA inclòs és de 686.564’44 €, amb la següent prescripció: 

- Caldrà que abans de l’aprovació definitiva presenti el projecte tècnic que reculli les indicacions de 
l’informe municipal del Servei de Mobilitat de 14 de febrer de 2022, el qual s’annexarà a aquest 
acord, sense perjudici d’altres prescripcions que puguin sorgir en tràmit d’exposició pública. 

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.- Sol·licitar als organismes públics i empreses de subministrament de serveis afectades, 
emetin informe en el termini d’un mes, d’acord amb l’article 89.6 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

Quart.- Notificar aquest acord a les persones propietàries afectades, a PUMSA i als serveis 
municipals afectats. 

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

 

-Servei d’Educació- 

 

11. RATIFICACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE CESSIÓ DE L’IES MIQUEL BIADA A LA 

GENERALITAT. 

Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat de Presidència, Educació, Formació Professional i 
Universitat, presenta la proposta següent:  
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“Antecedents 

1.- En data 7 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Mataró va presentar una sol·licitud signada pel 

senyor Miquel Àngel Vadell Torres, Regidor delegat de Presidència, Educació, Formació 

Professional i Universitat, demanant al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya perquè assumís la titularitat de l’Institut Miquel Biada, reconeixent el dret de tots els 

treballadors i treballadores a la subrogació empresarial, per tal de convertir-lo en un institut 

integral de Formació Professional referent a la comarca del Maresme. 

2.- En data 8 d’abril de 2021, el Ple ordinari de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el Preacord 

entre Ajuntament i Generalitat de Catalunya sobre la integració de l’Institut Miquel Biada a la 

xarxa de centres de la Generalitat de Catalunya. 

3.- Des dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya, en data 17 de febrer de 2022, 

indiquen que no poden continuar la tramitació de la integració sense l’aprovació d’un escrit de 

l’Il·lm. Sr. Alcalde de Mataró dirigit al Hble. Sr. Conseller d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya conforme és voluntat de l’Ajuntament de Mataró cedir l’Institut Miquel Biada a la xarxa 

pública d’instituts de la Generalitat de Catalunya. 

 

Fonaments de dret 

1.- Art. 47.1 paràgraf segon de la llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 

Públic. 

2.- Art. 108.2 i concordants de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya. 

3.- Decret llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d'integració de centres educatius a la 

xarxa de titularitat de la Generalitat. 

D’acord amb la proposta del Regidor delegat de de Presidència, Educació, Formació 

Professional i Universita, La Junta de Govern Local, aprova l’adopció del següent ACORD: 

 

Únic.- Aprovar la comunicació a la Generalitat de Catalunya sobre la voluntat de l’Ajuntament de 

Mataró de cedir l’Institut Miquel Biada a la xarxa pública d’instituts de la Generalitat, d’acord amb 

la carta que s’insereix en aquest acord. 

 

Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray 

Conseller d’Educació 

Generalitat de Catalunya 

 

Benvolgut,  

 

L’Institut Miquel Biada és un centre de titularitat municipal que imparteix els nivells educatius d’Educació 

Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional. 
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El centre és un punt de referència a la ciutat per la seva llarga trajectòria en la formació de nois i noies, 

tant del municipi com de la comarca. Els seus orígens es remunten a l’any 1866 quan l’Ajuntament de 

Mataró va crear l’Escola d’Arts i Oficis. L’any 1958 es va convertir en Escola de Formació Professional, 

traslladant-se a l’octubre de 1967 a l’actual edifici. 

Des dels seus inicis, com a escola d’arts i oficis, fins a l’actual institut, l’Ajuntament de Mataró ha estat el 

titular i qui s’ha fet càrrec de la gestió d’aquest centre educatiu. Pel que fa al finançament econòmic, 

l’Ajuntament té subscrit un conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catlaunya per al 

sosteniment del centre. 

Actualment té un pes molt important en l’oferta de Formació Professional a la ciutat, impartint 8 cicles 

formatius de grau mitjà i 7 cicles formatius de grau superior. El 25% dels alumnes que cursen algun cicle, 

ho fan a l’Institut Miquel Biada. És el centre amb més alumnes de FP de la ciutat. 

La ciutat de Mataró considera que la Formació Professional és un element clau per al desenvolupament 

econòmic de la ciutat i la comarca i, per això, veu necessari crear una oferta formativa potent i innovadora 

que doni resposta a les necessitats dels alumnes i també a la del sector empresarial del territori. 

Tenint en compte el context econòmic i social, entenem que el projecte del Centre Integral de la Formació 

Professional que el Departament d’Educació es va comprometre a projectar l’any 2015 en la parcel·la dle 

Rengle, actualment i tal com ens vàreu anunciar, queda fora de la programació en els propers anys. 

Per tal d’avançar en aquesta planificació educativa, és voluntat de l’Ajuntament de Mataró cedir l’Institut 

Miquel Biada a la xarxa pública d’instituts de la Generalitat de Catalunya. 

En aquest sentit, el Ple ordinari de l’Ajuntament de Mataró, que tingué lloc el dia 8 d’abril de 2021, va 

acordar aprovar el Preacord entre Ajuntament i Generalitat sobre la integració de l’Institut Miquel Biada a 

la xarxa de centres de la Generalitat. Adjunto a aquest escrit, l’acord del Ple. 

L’apartat segon d’aquest Preacord d’integració estableix que s’hauria de fer efectiva a l’inici del curs 2022-

2023, és a dir, a data 1 de juliol de 2022. 

 

Esperant rebre notícies vostres,  

Us saluda molt cordialment, 

David Bote Paz 

Alcalde de Mataró 

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

Precs i Preguntes no se’n formulen 
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Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del Ple Municipal”, 

el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de substanciar-se en sessió 

pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió. 

 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

DIRECCIÓ DE RECUROS HUMANS 

13. DECLARACIÓ SEGONA ACTIVITAT PÚBLICA AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC 

DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER M.R.P. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administracio, Bon Govern i Mobilitat, 

presenta la següent proposta: 

 

“Supòsit de fet 

I. Per decret 6646/2019, de 13 d’agost, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, 

es va nomenar interinament per vacant la senyora M.R.P. com a tècnic/a superior, grup A, subgrup 

A1, amb efectes del 18 de juliol de 2019 i fins que s’ocupés la plaça per personal funcionari de 

carrera i actualment està adscrita provisionalment a un lloc de tècnic/a de suport especialitzat , al 

Servei de Gestió Econòmica. 

II. La Sra. M.R.P. ha presentat sol·licitud amb número de registre E-08121-2021-062640 de 

compatibilitat de segona activitat en què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en 

aquesta Corporació amb una activitat pública secundària al Consorci Museu d’Art Contemporani 

de Mataró, exercint funcions de Secretaria i Gestió Econòmica, mitjançant un contracte laboral 

indefinit, a temps parcial, amb una jornada laboral setmanal de 8 hores i una retribució mensual de 

823,34 euros.  

III .En virtut de l’informe emès pel Director de Serveis Econòmics i Interventor, el senyor Josep 

Canal Codina, de data 18 de febrer de 2022, per la trajectòria professional de la senyora R., la 

mateixa disposa dels coneixements, experiència i formació adequats i es considera convenient 

autoritzar la compatibilitat interessada per raons d’interès públic per ocupar el lloc de tècnic del 

Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, amb una dedicació de 8 hores setmanals, sense 

que afecti el treball que realitza en aquest Ajuntament. 

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 
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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. 3.1 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 per raons d’interès públic. 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. 4.1 de la Llei autonòmica d’incompatibilitats, disposa que el personal comprès en l'àmbit 

d'aplicació d'aquesta Llei solament pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el 

sector públic si ho exigeix l'interès del mateix servei públic. 

L’informe emès pel Director de Serveis Econòmics i Interventor, el senyor Josep Canal Codina, de 

data 18 de febrer de 2022, acredita la consideració d’interès públic de la indicada activitat. 

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

realitza mitjançant la presència obligada del personal de les 9 hores a les 14 hores, de dilluns a 

divendres. El temps restant de la jornada diària es podrà realitzar de dilluns a divendres en règim 

horari flexible entre les 7:30 hores i les 16:30 hores. Durant l’any 2022, 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 realitzi l’interessada al Museu d’Art Contemporani de Mataró no podrà 

interferir en la jornada de treball ni l’horari que ha de complir la Sra. R. 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, 
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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 de la senyora R., 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 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 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, que consta a l’expedient. 

D’acord amb la proposta del Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, La Junta de 

Govern Local aprova l’adopció dels següents ACORDS:  

Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora M.R.P., entre l’activitat principal que 

realitza en aquest Ajuntament amb una activitat pública secundària exercint funcions de Secretaria i 

Gestió Econòmica al Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, en règim de dedicació parcial, 

atesa la consideració d’interès públic de la indicada activitat, en els termes i amb els requisits 

referits en la present proposta. 

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). 

 

14. DECLARACIÓ SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC 

DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER M.G.G. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administracio, Bon Govern i Mobilitat, 

presenta la següent proposta: 
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“Supòsit de fet 

1.- La senyora M.G.G., personal laboral indefinit, amb la categoria d’educadora de primer cicle 

d’educació infantil i amb una jornada a temps parcial del 50% de la jornada habitual establerta, ha 

presentat en data 10 de febrer de 2022, amb número de registre 08121-2022-007041, 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 aliena a l’entitat Fundació 

Catalana de l’Esplai (Fundesplai) com a monitora. 

La relació laboral és per compte d’altri, amb una jornada a temps parcial, realitzant 8 hores i 45 

minuts a la setmana, de dilluns a divendres, de 13 hores a 14:45 hores i la retribució mensual és de 

308 Euros mensuals, segons correu enviat per la interessada. 

2.- Fundesplai és una entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, 

enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la 

inclusió social, amb voluntat transformadora.  

 

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 

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

estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.” 

 

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

de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, abasta tot el 

personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. I en igual sentit ho 

recull la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que a la seva exposició de motius reflecteix, entre 

d’altres principis inspiradors d’aquesta:  

 

- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de 

treball;  

- El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no desenvolupin activitats que 

puguin impedir o menyscabar el compliment estricte dels deures inherents al càrrec que 

ocupen o que puguin comprometre la independència, la imparcialitat o l’objectivitat en les 

tasques que tenen encomanades per raó del servei. 
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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 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. 

 

7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a que es 

refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de 

la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

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

 

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

reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter professional, 

entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, llicència, 

permís, ajuda financera o control de l’entitat local en què presti serveis el personal; quan l’activitat 

professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el 

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

presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local; la realització d’activitats 
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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 conveni col•lectiu que regula el personal docent d’aquesta Corporació estableix, amb caràcter 

general per aquest personal, que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja 

setmanal (37,5 hores), a excepció del personal de les escoles bressol que s’estableix en 38,5 hores 

setmanals durant els períodes d’atenció als infants.  

 

La jornada ordinària del personal de les escoles bressol corresponent a 38,5 hores/setmana, 

incrementada en un 50% (19’25 hores), resulta un total de 57,75 hores.  

 

Per tant, tot i que la interessada no realitza en aquest Ajuntament la totalitat de la jornada ordinària 

sinó que el seu contracte laboral amb la corporació municipal és a temps parcial corresponent al 

50% de la jornada, la interessada podria compatibilitzar la segona activitat sempre i quan entre 

ambdues jornades no es superi el topall anteriorment indicat. 

 

10. L’article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement de compatibilitat no podrà 

modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat, així com que l’autorització de compatibilitat 

està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic. 

 

11. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme al règim 

disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi 

incorregut. 

 

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

de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats.  

 

12. 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 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, que consta a l’expedient. 
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D’acord amb la proposta del Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, La Junta de 

Govern Local aprova l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol•licitada per la senyora M.G.G., entre l’activitat principal 

que realitza en aquest Ajuntament amb una activitat privada secundària com a monitora a la 

Fundació Catalana de l’Esplai, en els termes i amb els requisits referits en la present proposta. 

 

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). 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les catorze hores i deu minuts de la tarda, el senyor 

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

 

 

L’Alcade,                               La Secretària General acctal. 

David Bote Paz  M. Lluïsa Guañabens Casarramona 


