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ACTA NÚM. 6 SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 21-03-22 

 

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

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 

Excusen la seva assistència: 

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

Anna Villarreal Pascual    8a. 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 7 de març  de 2022. 

2. DESPATX OFICIAL 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

-Secretaria General- 

1. Donar compliment a la sentència número 50/2022, de 13 de febrer de 2022 dictada en el 
Procediment abreujat núm. 103/2020 –A, contra la desestimació per silenci administració de 
la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. M.J.S.G. 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Gestíó Econòmica- 

2. Adquisició directe d’un habitatge en exercici de dret de tempteig I retracte, zona la Llàntia. 

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

 

-Assessorament I Gestió- 

3. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 32/2022, de 15 de febrer, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós 
administratiu 376/2019-Y, contra les resolucions sancionadores, en matèria de trànsit, de 
data 10 de juliol de 2019 i 14 de novembre de 2019. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

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

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
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CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

4. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal 
presentada per C.B.S. 

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 7 de març de 2022. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

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

 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

-Servei Secretaria General- 

 

3. DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA NÚMERO 50/2022, DE 13 DE FEBRER DE 2022 

DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 103/2020 –A, CONTRA LA 

DESESTIMACIÓ PER SILENCI ADMINISTRATIU DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA. M.J.S.G. 

Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència, presenta 
la proposta següent: 
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«En data 16-2-2022, el Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, ha notificat la 

Sentència número 50/2022, de 13 de febrer de 2022, dictada en el Procediment abreujat núm. 

103/2020 –A, en el recurs interposat per la Sra. M.J.S.G, contra la desestimació per silenci negatiu 

de la reclamació de responsabilitat patrimonial en la que demana una indemnització per accident a 

la via pública. 

La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una indemnització per 
danys per un import de 1.488,08€.  

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu estima parcialment la demanda, revocant i deixant 
sense efectes la desestimació per silenci administratiu de la reclamació patrimonial presentada per 
la part actora, i condemnant a l´Ajuntament de Mataró a abonar a la part actora la quantitat de 1. 
356,43€, en concepte de danys materials amb els interessos des de la data de la reclamació fins al 
seu pagament i els interessos de l´article 106 Llei 29/98, indicant que cada part abonarà les costes 
causades a la seva instància i les comunes, a meitats. 

Entre altres, els arguments emprats són els següents: 

“(...) En el cas que ens ocupa no és un fet discutit que el servei relatiu al manteniment del 
clavegueram es feia a través de concessionària, en concret, ho era Aigues de Mataró S.A. Per 
això, quan l´Administració rep la reclamació la remet a la mateixa. 

L´empresa concessionària, bé més aviat la companyia asseguedora, fetes les comprovacions que 
va tenir per adients, va resoldre que no era responsable per l´existència de força major. 

La reclamació de responsabilitat patrimonial dirigida a l´Administració quan intervé un subjecte 
intermediari en la prestació o execució del servei públic ha donat lloc a diversa doctrina i 
jurisprudència que ha posat de relleu, en la seva majoria, que el tipus de gestió del servei, sent una 
decisió de l´Administració, no pot variar el tipus de responsabilitat de l´Administració ni les 
garanties per a l´administrat.(…) 

(…) L´Administració davant de la reclamació va fer una derivació de l´expedient, i semblaria que 
entén que no és responsable (pàgina 31), fent una derivació de l´expedient a l´empresa 
concessionària. L´empresa concessionària mitjançant la seva asseguradora manifesta per carta 
que no és responsable per l´existència de força major.(…) 

(…) En aquest cas, com ja he manifestat no queda clar que l´Administració hagi resolt en aquest 
sentit, si bé des podria entendre que ho fa a la pàgina 31 de l´expedient. Ara bé, aquesta jutjadora 
és defensora de la doctrina jurisprudencial vista en el sentit d´entendre que l´Administració haurà 
de respondre dels danys, en el seu cas, produïts, i serà en via d’acció de repetició on s’aplicarà 
l´article 196 TRLCSP per tal de determinar si hi ha responsabilitat del contractista.(…) 

(…) L´Administració i/o concessionària entenen que no són responsables per l’existència de força 
major. No obstant, no queda acreditada la força major constituïda per pluges abundants. L’única 
prova que s´aporta son les declaracions dels agents que es van personar en el lloc dels fets 
manifestant que hi havia molta aigua. No consta cap  del Servei de Meteorologia, ni cap informe 
dels serveis d´emergència. No s´aporta cap informe sobre l’estat del clavegueram. Per tant, 
l´Administració no ha acreditat el compliment de les seves obligacions, sent responsable dels 
danys produïts. Respecte als danys reclamats entenc que només son procedents els causats 
directament en el vehicle per import de 1.356,43 euros, atès que els que es reclamen en concepte 
de vehicle de substitució no es poden entendre vehicilats als fets ocorreguts ja que no s’acredita 
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que el vehicle no pogués circular i més tenint en compte que el dia dels fets l’estava conduint una 
persona diferent al seu titular. 

La quantitat reclamada comprèn l´iva malgrat no s´aporti factura doncs el dany el duu implícit ja 
que en la seva reparació s´haurà d´abonar l´iva. I es la titular del vehicle és una persona 
física..(…)” 

La sentència no és susceptible de recurs ordinari d'apel·lació. 

La companyia asseguradora municipal ha consignat l’import reclamat davant del Jutjat en data de 
16-2-2022. Es deixa constància que la Companyia asseguradora ha manifestat la seva intenció 
d´iniciar l´acció de repetició contra AIGÜES DE MATARO, SA. 

Per diligència d’ordenació de data 24-2-2022, comunicada a l’Ajuntament en data de 1-3-2022 es 
declara ferma la sentència de data 13-2-2022. 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 2200/2022, de 28 de febrer, de 
delegació de competències, qui subscriu, regidora delegada d’Administració General i Bon Govern, 
previ Dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents ACORDS: 

Primer.- Donar compliment de la Sentència número 50/2022, de 13 de febrer de 2022, dictada en 
el Procediment abreujat núm. 103/2020 –A, en el recurs interposat per la Sra. M. J.S.G., contra la 
desestimació per silenci negatiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial en la que demana 
una indemnització per accident a la via pública, havent de procedir a la seva indemnització. 

L’import de la indemnització s’ha fixat en 1.356,43€. 

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

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Gestió Econòmica- 

 

4. ADQUISICIÓ DIRECTE D’UN HABITATGE EN EXERCICI DE DRET DE TANTEIG I 

RETRACTE, ZONA LA LLÀNTIA. 

 

Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència, presenta 
la proposta següent: 
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«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. A més, 

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.  

L’Ajuntament de Mataró rep periòdicament comunicats de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

(AHC), oferint-li la possibilitat d’exercir aquest dret sobre tota operació de compravenda que, 

enquadrada en la norma esmentada, afecta a habitatges provinents de procediments hipotecaris.  

D’altra banda, l’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar solució a les 

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

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

nous habitatges per incorporar-los al parc d’habitatges propi amb destí a pal·liar aquesta 

problemàtica. Amb aquesta finalitat s’ha dotat al pressupost municipal d’una partida específica.  

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

pel Decret Llei 1/2015, de 24 de març, facilitarà la consecució d’aquestes polítiques municipals.  

Consten a l’expedient les dades d’un habitatge que es considera idoni per ser adquirit per part del 

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

 

Dades registrals: Finca 22165 inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, volum 3545, 

llibre 333, foli 167 Inscripció núm. 6a 

Referència cadastral: 2497115DF5929N0001BY 

 

Consta a l’expedient sol·licitud d’aquest consistori a l’AHC, de data 23 de desembre de 2021 

d’exercici el dret de tanteig sobre aquest habitatge a favor d’aquest municipi i resolució favorable 

de l’AHC, de data 17 de gener de 2022. 

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 valor de mercat), 

informe jurídic i dades registrals i cadastrals identificatives de l’immoble. Així com també informe 

justificatiu emès pel servei municipal d’Habitatge, en data 10 de febrer de 2022, en que es refereix 

que la proposta d’adquisició d’aquest habitatge rau en què actualment és un habitatge unifamiliar i 

que amb l’adquisició d’aquest i el seu posterior enderroc, es possibilitaria la construcció d’una petita 

promoció d’HPO al barri. Finalitat aquesta adequada per a complir alguns dels objectius del Pla 

d’habitatge i Pla de mandat. 
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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; la disposició 

addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

D’acord amb la proposta de la Regidora delegada d’Administració, Bon Govern, i Transparència, la 

JUNTA DE GOVERN LOCAL aprova l’adopció 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 17 de gener de 2022, de 

l’habitatge situat a Mataró, que respon a les dades consignades al punt segon.  

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

ocupants, per un import de VUITANTA-QUATRE MIL EUROS 84.000 €), l’habitatge situat a Mataró, 

titularitat de l’entitat SAREB, amb NIF A86602158, que respon a les següents dades registrals i 

cadastrals: 

Dades registrals: Finca 22165 inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, volum 3545, 

llibre 333, foli 167 Inscripció núm. 6a 

Referència cadastral: 2497115DF5929N0001BY 

 

TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit amb el document AD núm. 12022000010192 
per un import de 84.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 820400 15222G 68200 
Fons inversió habitatge La Llàntia, projecte 1522222001 Inversions Habitatge, del pressupost de 
l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2022. 

 

QUART.- Sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que hagi de formalitzar 

l’escriptura pública d’adquisició, de conformitat amb el que disposa l’article 127 del Decreto de 2 de 

juny de 1944. 

CINQUÈ.- Sol·licitar al senyor Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la finca a favor 

de l’Ajuntament de Mataró. 

 

SISÈ.- Incloure a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que es derivin de 

l’adopció dels presents acords.  

SETÈ.-Facultar indistintament al Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat i a l’Il·lm. 

Senyor Alcalde de Mataró per a què, qualsevol, d’ells a títol individual, formalitzi els documents 

públic i/o privats que signin necessaris per la perfeccionament d’aquests acords.  
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VUITÈ.- Notificar aquests acords a la SAREB, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i als serveis 

municipals d’Ingressos i d’Habitatge».  

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

 

-Assessorament I Gestió- 

5. DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 32/2022, DE 
15 DE FEBRER, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA, EN 
RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 376/2019-Y, CONTRA LES 
RESOLUCIONS SANCIONADORES, EN MATÈRIA DE TRÀNSIT, DE DATA 10 DE JULIOL DE 
2019 I 14 DE NOVEMBRE DE 2019 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i 
Recursos Humans, presenta la següent proposta:  

 

«Antecedents de fet:: 

Per Decret 5653, 10 de juliol de 2019, del Regidor Delegat d'Administració, Bon Govern, Mobilitat i 
Seguretat Pública de l’Ajuntament de Mataró es va desestimar el Recurs de Reposició formulat pel 
Sr. C.C.G-A contra la resolució sancionadora i es va ratificar la sanció de 200,00 euros i la pèrdua 
de 4 punts del carnet de conduir, per una infracció de caràcter greu, per no respectar el llum 
vermell no intermitent d’un semàfor, d'acord amb l'article 146 del Reglament General de Circulació, 
i per Decret 8975, de 14 de novembre de 2019, de la Regidora de Seguretat Pública es resolgué la 
inadmissió a tràmit del recurs de reposició interposat pel Sr. C.C.G-A, i es va ratificar la sanció de 
200,00 euros per una infracció de caràcter greu, per circular per damunt de la vorera, d’acord amb 
l’article 120.05 del Reglament General de Circulació. 

El Sr. C.C.G-A va interposar recurs contenciós administratiu contra els referits Decrets 
sancionadors davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona i el recurs es tramità pel 
procediment abreujat 376/2019 Y, pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona. 

En data 15 de febrer de 2022, practicades les actuacions processals procedents, es dictà 
Sentència que resol: 

 

“Desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por CESAR CASTAÑÓN GARCIA-
ALIX contra las Resoluciones del Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern 
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dictadas en los expedientes núms. 187369787 y 187369788, el primero de ellos por no respetar la 
luz semafórica en rojo y el segundo por circular por circular sobre la acera con la moto, declarando 
que los citados actos son ajustados a derecho, y condeno al recurrente al pago de 100 euros en 
concepto de costas procesales. 

Notifíquese esta resolución a las partes, indicándoles que contra la misma no cabe interponer 
recurso ordinario alguno.”  

La sentencia és favorable als interessos municipals. 

En virtut de l'article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i, 
en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia núm. 
4975 de data 19 de juny de 2019, proposo els següents 

ACORDS: 

PRIMER.-Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 32/2022, de 15 de febrer, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós 
administratiu 376/2019 –Y, contra el Decret 5653, 10 de juliol de 2019, del Regidor Delegat 
d'Administració, Bon Govern, Mobilitat i Seguretat Pública i el Decret 8975, de 14 de novembre de 
2019, de la Regidora de Seguretat Pública 

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 
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CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

DIRECCIÓ DE RECUROS HUMANS 

 

6. DECLARACIÓ SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC 

DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER C.B.S. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i 
Recursos Humans, presenta la següent proposta:  

«Fets 

I. Per decret 7676/2021 de 6 de setembre es va nomenar fora de plantilla, a jornada plena, la 

senyora C.B.S.com a Arquitecta, des del 6 de setembre de 2021 i fins el 31 de desembre de 

2021, vinculada a l’execució dels Projectes del Pla de Mandat 2020-2023, en especial els 

projectes executius per als nous equipaments per la ciutat. Posteriorment, i per decret 1466/2022, 

de 10 de febrer, s’ha ampliat aquest nomenament fins el 31 de desembre de 2022. 

II. La senyora B. ha presentat, per registre d’entrada número E-08121- 2022-011341, sol•licitud de 

reconeixement de compatibilitat en la què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en 

aquesta Corporació amb una segona activitat privada, per compte propi, en qualitat d’arquitecta, 

realitzant redacció de projectes i direcció d’obres fora de Mataró. La jornada de treball, segons 

manifesta, és de 10 hores setmanals. 

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.  
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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. L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la suma de 

jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària 

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

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

personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada ordinària de treball és de 

trenta-set hores i mitja setmanals (37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. 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 ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de 55 hores/setmana. 

Per tant, cal advertir a l’interessada que aquesta segona activitat no pot modificar, ni interferir en 

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

21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com l’article 343 del Decret 214/1990, i l’article 14 de 

la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques. 

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 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 
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l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què 

estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència 

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

realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o 

sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o 

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

9. 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.  

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

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

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

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

11. L’art. 333. a) i l’art. 344 del 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-Delegar de Recursos Humans i Salut Laboral, LA JUNTA 

DE GOVERN LOCAL aprova l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol•licitada per la senyora C.B.S., entre l’activitat principal 

que realitza en aquest Ajuntament amb una activitat privada secundària en qualitat d’arquitecta, 

per compte propi, 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 la 

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 la interessada haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró. 

 L’ incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el règim 

d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt greu. 

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada». 
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VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

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

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

 

 

L’Alcalde,   La Secretària General acctal. 

David Bote Paz  M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


