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ACTA NÚM. 23/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 16 DE DESEMBRE DE  2013. 

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

 

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

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

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

senyor JOAN MORA I BOSCH, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 

En Joan Mora i Bosch           Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez  3ra. Tinent d’Alcalde 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 
En Ramon Reixach i Puig   Regidor 

 
 

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

 

 

Excusen la seva assistència:  

En Joaquim Fernàndez i Oller   1r. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   Regidor 

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent: 

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  2 de 
desembre de 2013 

 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
3 Ajornament en dos terminis del pagament de l’aportació acordada per a l’any 2013 a 
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favor de l’Entitat Pública Empresarial Tecnocampus en concepte de finançament del 
centre de convencions del Rengle.  

 
4 Acceptació d’amortització anticipada parcial dels préstecs participatius atorgats a 

favor de PUMSA i de GINTRA.  
 
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
5 Acceptació de la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya per import de 

550.416,59 euros per a la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a 
persones aturades. 

 
6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 7 places 

d’assistents socials, grup A2, mitjançant concurs - oposició de lliure accés. 
 
7 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça de 

tècnic/a mitjà/na (SIT), grup A2, mitjançant concurs - oposició de lliure accés. 
 
8 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 2 places de 

tècnic/a mitjà/na (Ciutadania), grup A2, mitjançant concurs - oposició de lliure accés. 
 
9 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 2 places de 

tècnic/a mitjà/na de serveis personals de programa, grup A2, mitjançant concurs - 
oposició de lliure accés. 

 
10 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 2 places 

d’ajudant de serveis, grup C2, mitjançant concurs - oposició de lliure accés.  
 
11 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça de 

tècnic/a especialista, grup C1, mitjançant concurs - oposició de promoció interna.  
 
12 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça de 

tècnic/a mitjà/ana, grup A2, mitjançant concurs - oposició de promoció interna.  
 
 
 CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
 -Servei de Família- 
 
13 Aprovació del Pla Jove x Mataró 2013-2016   
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  
 -Via pública- 
 
14 Donar compliment al contingut de la sentència de 8 d’octubre de 2013, dictada pel 

Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs contenciós 
administratiu 187/2012-A contra la resolució formulada per Decret núm. 7931/2011, de 
29 de novembre, de la Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 
Manteniment. 

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

del Dia. 

 

 

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el  2 de desembre de 

2013. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

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

 

 
 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 

 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

 

3 AJORNAMENT EN DOS TERMINIS DEL PAGAMENT DE L’APORTACIÓ 

ACORDADA PER A L’ANY 2013 A FAVOR DE L’ENTITAT PÚBLICA 

EMPRESARIAL TECNOCAMPUS EN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DEL 

CENTRE DE CONVENCIONS DEL RENGLE.  

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

Antecedents 

 

Primer.- L’Ajuntament de Mataró va tramitar un Pla de Millora Urbana que afecta al 

sector del Rengle. Aquest pla va ser aprovat inicialment en data 12/01/2006 i 

definitivament en data 02/10/2006.  
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En el marc del desenvolupament urbanístic, es va signar un conveni amb els 

propietaris del sector que preveia l’aportació, al seu càrrec, d’un import de 12 MM €€ 

en contribució de les despeses urbanístiques del sector. A la memòria justificativa del 

PMU es desglossaven els diferents conceptes que comprenia aquest import, del qual, 

quatre milions vint-i-quatre mil set-cents setanta-cinc euros  (4.024.775 €) 

corresponien a la construcció del centre de convencions, erigit dins del complex 

Tecnocampus.  

 

L’Entitat Pública Empresarial Local Parc Tecnocampus Mataró, en la seva condició 

de titular de la concessió demanial per a la construcció i posterior gestió del complex 

constructiu Tecnocampus, va finançar la construcció d’aquest centre de convencions.  

 

Des de l’any 2009, l’Ajuntament de Mataró està liquidant anualment el cost de les 

obres segons un calendari elaborat pel propi Ajuntament que contenia unes 

previsions de liquidació amb detall dels diferents terminis i imports a satisfer. 

La Junta de Govern Local va acordar, en sessió de 26 de novembre de 2012, que 

l’aportació per l’any 2013 seria de 729.817,09 €.  

 

Segon.- D’altra banda i en el marc del contracte programa, l’Ajuntament efectua a 

favor de l’EPEL TCM aportacions periòdiques per finançar, en part, els serveis públics 

que aquest ens té encomanats.  

 

Tercer.- Un cop analitzades les previsions de tancament de l’exercici 2013 

presentades per l’EPEL TCM, i amb la finalitat de procurar que assoleixi i mantingui 

l’equilibri financer no només l’exercici 2013, sinó també els exercicis 2014 i 2015, 

s’estima convenient ajornar el pagament de 729.817,09 € previst per aquest any 2013 

en dos pagaments parcials de 329.817,09 € i 400.000 € a realitzar els anys 2014 i 

2015 respectivament.  

  

Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de data 

25 de gener de 2013, proposo a la Junta de Govern Local, si s’escau, l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 
Primer.- Modificar els acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessió 
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mantinguda en data 26 de novembre de 2012 amb el contingut que es transcriu al 

punt 1), per a què passin a tenir el contingut que es transcriu al punt 2): 

 

Punt 1) Acord inicial (26/11/2012): 
 

PRIMER.- Acordar que PUMSA transfereixi a aquest Ajuntament l’import de 4.024.775 
euros, en concepte de contribució a la construcció del centre de convencions. D’aquesta 
quantitat  3.212.775,95 euros de principal són exigibles des d’aquest mateix moment, i els 
restants 811.999,05 €, en el moment en què es compleixin les previsions existents en 
relació al calendari per al seu cobrament per part de PUMSA, en l’àmbit de l’execució de 
les competències urbanístiques del referit sector, que es preveu que sigui, per tot i com a 
màxim, el dia 13-12-2013.  
PUMSA transferirà a l’Ajuntament aquesta quantitat en funció de les seves disponibilitats 
de tresoreria.  
 

Les competències urbanístiques que té encomanades PUMSA pel que fa a aquest sector 
no queden desvirtuades pel contingut del present acord.  
 
SEGON.- Alliberar a PUMSA de l’obligació d’abonar 4.024.775 euros a l’EPEL Parc 
Tecnocampus Mataró, en tant que l’Ajuntament liquida amb l’EPEL la percepció d’aquest 
import, segons el detall que s’exposa a continuació:  
 

Aportacions anys anteriors 
any 2009    473.670,44 euros 
any 2010    696.058,89 euros 
any 2011    479.687,50 euros 

 

Aportació aprovada any 2012 
any 2012 1.645.541,08 euros 

 

Aportació proposada any 2013 
any 2013    729.817,09 euros 

 

Amb la percepció d’aquestes aportacions, el crèdit que ostenta l’EPEL Parc 
Tecnocampus Mataró, amb NIF Q0801443C en concepte de contribució dels propietaris 
del sector a la construcció del centre de congressos quedarà totalment saldat i liquidat. 
 

TERCER.- Aprovar el document comptable ADPOS 201200052513, de 729.817,09 euros, 
import que correspon a l’aportació pendent de fer a Parc Tecnocampus Mataró,  l’any 
2013. 
 

QUART.- Facultar a la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana a adoptar 
els acords aclaridors i executius necessaris per perfeccionar i executar els acords que 
aquí s’adopten.  
 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats.” 



 6 

Punt 2) Acord modificat: 
 
“PRIMER.- Acordar que PUMSA transfereixi a aquest Ajuntament l’import de 4.024.775 
euros, en concepte de contribució a la construcció del centre de convencions. D’aquesta 
quantitat  3.212.775,95 euros de principal són exigibles des d’aquest mateix moment, i els 
restants 811.999,05 €, en el moment en què es compleixin les previsions existents en 
relació al calendari per al seu cobrament per part de PUMSA, en l’àmbit de l’execució de 
les competències urbanístiques del referit sector, que es preveu que sigui, per tot i com a 
màxim, el dia 13-12-2013.  
 
PUMSA transferirà a l’Ajuntament aquesta quantitat en funció de les seves disponibilitats 
de tresoreria.  
Les competències urbanístiques que té encomanades PUMSA pel que fa a aquest sector 
no queden desvirtuades pel contingut del present acord.  
 
SEGON.- Alliberar a PUMSA de l’obligació d’abonar 4.024.775 euros a l’EPEL Parc 
Tecnocampus Mataró, en tant que l’Ajuntament liquida amb l’EPEL la percepció d’aquest 
import, segons el detall que s’exposa a continuació:  
 
Aportacions anys anteriors 

any 2009    473.670,44 euros 
any 2010    696.058,89 euros 
any 2011    479.687,50 euros 

 
Aportació aprovada any 2012 

any 2012 1.645.541,08 euros 
 
Aportació proposada any 2013 

any 2013    0  euros 
 
Aportació proposada any 2014 

any 2014 329.817,09  euros 
 
Aportació proposada any 2015 

any 2015    400.000  euros 
 
 
Aquest detall respon a una previsió de les aportacions a realitzar a favor de l’EPEL TCM 
durant els anys, 2014 i 2015, calculada  en data de l’adopció de l’acord. En tant que 
responen a una previsió, els imports de les aportacions anuals a realitzar podran ser 
modificades, sempre que la suma total de les mateixes durant aquests dos exercicis sigui 
d’un total  de 729.817,09 €.  
 
Amb la percepció d’aquestes aportacions, el crèdit que ostenta l’EPEL Parc 
Tecnocampus Mataró, amb NIF Q0801443C en concepte de contribució dels propietaris 
del sector a la construcció del centre de congressos quedarà totalment saldat i liquidat. 
 
TERCER.- Aprovar el document comptable ADPOS 201300109426  per import de  
729.817,09€, import que correspon  a les aportacions pendents de fer a Parc 
Tecnocampus Mataró,  els anys 2014 i 2015. 
 
QUART.- Facultar al regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana a adoptar els 
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acords aclaridors i executius necessaris per perfeccionar i executar els acords que aquí 
s’adopten.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats.” 
 

Segon.- Notificar el present acord als interessats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

4 ACCEPTACIÓ D’AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PARCIAL DELS 

PRÉSTECS PARTICIPATIUS ATORGATS A FAVOR DE PUMSA I DE GINTRA.  

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 

 
Primer.- En data 06/06/2013 el ple municipal va aprovar l’atorgament de dos préstecs 

participatius: el primer a favor de PUMSA per un import de 9.608.134,20 € i el segon 

a favor de GINTRA per un import de 11.286.091,50 €, tots dos amb la obligació a 

càrrec de les societats  prestatàries, de retornar el principal i els interessos en un 

termini de 10 anys prorrogables, comptadors a partir de l’endemà de la formalització 

dels respectius contracte.  

 

Per instrumentar el préstec, amb els acords adoptats, es van aprovar les 

corresponents minutes de contracte que havien de formalitzar-se amb les dites 

societats. 

 

El pacte cinquè “Quotes d’amortització” establerta a ambdós contractes establia: 

 

“Durant la vigència del present contracte, i en funció de les necessitats de la 
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prestatària, es podrà l’amortització personal de l’import nominal del préstec 

participatiu de forma gradual, incloent-se l’adopció d’aquesta mesura a la següent 

actualització del contracte programa que es dugui a terme. Aquesta amortització 

anticipada no podrà superar els imports que s’estableixen pels diferents anys: 

(...) 

 

No obstant això, Prestadora i Prestatària podran acordar en qualsevol moment 

l’amortització anticipada del préstec, total o parcialment, sempre que aquesta 

amortització es compensi amb un augment dels fons propis de la prestatària  en igual 

quantia.” 

 

Segon.- PUMSA i GINTRA han endegat un procediment comú de fusió per absorció 

(de la primera vers la segona) que tindrà dues conseqüències molt rellevants. La 

primera, la transmissió en bloc del patrimoni de la societat absorbida a favor de 

l’absorbent. La segona, que a efectes comptables, es retrotrau la fusió a data 1 de 

gener de 2013, entenent-se que les operacions realitzades per GINTRA a partir 

d’aquesta data es consideraran realitzades per PUMSA.  

 

L’Ajuntament i PUMSA han convingut una amortització parcial anticipada dels dos 

préstecs (que a partir de la fusió quedaran assimilats per PUMSA) per un import total 

de 3.619.075 €. No obstant, aquesta amortització anticipada té aparellada la obligació 

d’augmentar -en idèntica quantia- els fons propis de les societats prestatàries. 

 

Per tal de donar compliment a aquesta obligació i restablir l’equilibri financer de 

PUMSA, es planteja formalitzar –juntament amb l’amortització- una subvenció a 

l’explotació de la societat per un import idèntic de 3.619.075 €, que computarà com a 

fons propis de la prestatària.  

 

Consta incorporat a l’expedient l’informe del servei de gestió econòmica que informa 

de les operacions mercantils endegades per PUMSA i GINTRA i fixa les quotes 

d’amortització dels préstecs; 

 

Consta incorporat, també, informe justificatiu de l’atorgament de la subvenció a 

l’explotació de PUMSA; 
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Vist el contingut dels contractes de préstec participatiu subscrits amb PUMSA i 

GINTRA en data 19/06/2013.  

 

Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, si s’escau, l’adopció dels següents 

acords: 

 
Primer.- Aprovar l’amortització anticipada i parcial dels préstecs participatius aprovats 

en sessió plenària de data 06/06/2013 per un import global de tres milions sis-cents 

dinou mil setanta-cinc euros (3.619.075 €). Del préstec atorgat a favor de GINTRA, 

per un import de quatre-cents mil euros (400.000,00 €) i del préstec atorgat a favor de 

PUMSA, per un import de tres milions dos-cents dinou mil setanta-cinc euros 

(3.219.075 €).  

 

Segon.- Aprovar l’atorgament a favor de PUMSA d’una subvenció a l’explotació de la 

societat per import de tres milions sis-cents dinou mil setanta-cinc euros (3.619.075 €)  

 

Tercer.- Notificar els presents acords a PUMSA, GINTRA i als serveis que es puguin 

veure afectats per aquestes operacions.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

5 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE 

CATALUNYA PER IMPORT DE 550.416,59 EUROS PER A LA REALITZACIÓ DEL 

PROGRAMA MIXT TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES ATURADES. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 
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“L’Ajuntament de Mataró va presentar sol·licitud de subvenció per un import total de 

609.380,75 euros d’acord amb l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, (DOGC 

6455 de 6 de setembre) per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació 

adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més que hagin exhaurit la 

prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. Per 

resolució del director del Servei d’Ocupació de Catalunya de 29 de novembre de 

2013 s’han atorgat a aquest Ajuntament 550.416,59 euros i s’ha denegat la 

subvenció sol·licitada per a la realització de les actuacions corresponents als 

expedients 2013/PANP/SPO/0005/EX5 (Organització urbanística per una ciutat 

habitable); 2013/PANP/SPO/0005/EX07 (Suport a la infància de 0-3 anys) i 

2013/PANP/SPO/0005/EX06 (Apropar l’art contemporani i la cultura a la ciutat). 

 

D’acord amb les disposicions de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de 

Règim Local (reformada per la Ley 57/2003, de 16 de desembre, de “medidas para la 

modernización del gobierno local” ), el Real Decret 781/86, de 18 d'abril, que aprova 

el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local, la Llei 8/1987, 

de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de 

juny, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el Reglament  d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals (ROAS), així com els articles 28.4 i 18.A.2 de les 

Bases d’execució del Pressupost municipal prorrogat 2012. 

 

D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 

decret 887/2006, de 21 de juliol, que n’aprova el Reglament. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

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

i en virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 

2011, a la Junta de Govern Local.  

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORDS:  
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Primer.- Acceptar la subvenció de 550.416,59 euros amb càrrec a les partides 

6204D/460.0014.06/331D/000, 6204D/469.0001.06/331D/000 i 

6204D/461.0001.05/331D/000 del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per 

a l’any 2013, atorgada per la resolució del director del Servei d’Ocupació de 

Catalunya de la Generalitat de Catalunya de data 29 de novembre de 2013, relativa a 

la Resolució EMO/21/2013, de 2 de setembre, (DOGC 6455 de 6 de setembre) per la 

qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 

realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades, 

prioritàriament de 30 anys o més que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o 

el subsidi, i aprovar els projectes segons el detall següent: 

 

Expedient Nom de l’actuació Import 
2013/PANP/SPO/0005/EX01 Atenció i manteniment d’equipaments i espais 

públics 
300.285,36.

- 
2013/PANP/SPO/0005/EX02 Suport a l’atenció ciutadana i a la promoció de la 

ciutat 
141.711,84.

- 
2013/PANP/SPO/0005/EX03 Dinamització i cohesió comunitària 23.695,92.- 
2013/PANP/SPO/0005/EX04 Informació i suport per la cohesió ciutadana 39.377,28.- 
2013/PANP/SPO/0005/AF01 Formació 28.350,00.- 
2013/PANP/SPO/0005/PR01 Personal tècnic i/o de suport 16.996,19.- 
 Total: 550.416,59.

- 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

6 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

COBERTURA DE 7 PLACES D’ASSISTENTS SOCIALS, GRUP A2, MITJANÇANT 

CONCURS - OPOSICIÓ DE LLIURE ACCÉS. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“ Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en la seva sessió celebrada el dia 15 
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de març de 2010, l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest ajuntament per l’exercici 2010, 

modificada per acord de Junta de Govern Local de data 7 de març de 2011. 

 

Atès que existeixen set places d’assistent/a social, escala d’administració especial, 

subescala tècnica, grup A, subgrup A2, vacant a la plantilla de personal funcionari 

aprovada pel Ple Municipal, en sessió extraordinària celebrada el dia 4 de gener de 

2012, modificada en sessió ordinària del Ple Municipal de data 4 de juliol de 2013, i 

que conformen, entre altres, l’esmentada Oferta Pública d’Ocupació. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà 

aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per 

accedir a places de les places que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat 

d’accés lliure. 

 

Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria 

en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin 

l’esmentat procés selectiu. 

 

Atès allò que estableixen els articles 63 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

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

i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011, a la Junta de Govern Local, 

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

Acords: 

 

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s’adjunten com a annex, que regularan 

juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el 

procés selectiu per cobrir set places d’assistent/a social, subgrup A2, de l’escala 
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d’administració especial de la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs 

oposició lliure. 

 

Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior. 

 

Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, que serà de 

20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, 

sens perjudici que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al·legació contra les 

bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar 

candidatures. 
 

Quart. - Publicar anunci de l’acord de convocatòria i el seu annex al BOP, en extracte 

al DOGC i exposar-la al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la 

resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

7 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

COBERTURA DE 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA (SIT), GRUP A2, 

MITJANÇANT CONCURS - OPOSICIÓ DE LLIURE ACCÉS. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en la seva sessió celebrada el dia 9 

de març de 2009, l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest ajuntament per l’exercici 2009, 

per a la cobertura de les places que figuren vacants a la plantilla de personal 

funcionari i laboral. 

 

Atès que existeix una plaça de tècnic/a mitjà/ana, escala d’administració especial, 
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subescala tècnica, grup A, subgrup A2, vacant a la plantilla de personal funcionari 

aprovada pel Ple Municipal, en sessió extraordinària celebrada el dia 4 de gener de 

2012, modificada en sessió ordinària del Ple Municipal de data 4 de juliol de 2013, i 

que conforma, entre altres, l’esmentada Oferta Pública d’Ocupació. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà 

aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per 

accedir a places de les places que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat 

d’accés lliure. 

 

Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria 

en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin 

l’esmentat procés selectiu. 

 

Atès allò que estableixen els articles 63 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

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

i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011, a la Junta de Govern Local. 

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

Acords: 

 

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s’adjunten com a annex, que regularan 

juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el 

procés selectiu per cobrir  una plaça de tècnic/a mitjà/na, subgrup A2, de l’escala 

d’administració especial de la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs 

oposició lliure. 

 

Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior. 
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Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, que serà de 

20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, 

sens perjudici que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al·legació contra les 

bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar 

candidatures. 

 

Quart. - Publicar anunci de l’acord de convocatòria i el seu annex al BOP, en extracte 

al DOGC i exposar-la al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la 

resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

8 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

COBERTURA DE 2 PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA (CIUTADANIA), GRUP A2, 

MITJANÇANT CONCURS - OPOSICIÓ DE LLIURE ACCÉS. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“ Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en la seva sessió celebrada el dia 15 

de març de 2010, l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest ajuntament per l’exercici 2010, 

modificada per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2012. 

 

Atès que existeixen dues places de tècnic/a mitjà/ana, grup A, subgrup A2, vacants a 

la plantilla de personal laboral aprovada pel Ple Municipal, en sessió extraordinària 

celebrada el dia 4 de gener de 2012, modificada en sessió ordinària del Ple Municipal 

de data 4 de juliol de 2013, i que conformen, entre altres, l’esmentada Oferta Pública 

d’Ocupació. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà 
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aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per 

accedir a places de les places que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat 

d’accés lliure. 

 

Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria 

en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin 

l’esmentat procés selectiu. 

 

Atès allò que estableixen els articles 88 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

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

i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011, a la Junta de Govern Local, 

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

Acords: 

 

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s’adjunten com a annex, que regularan 

juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el 

procés selectiu per cobrir  dues places de tècnic/a mitjà/ana, grup A, subgrup A2, 

vacants a la plantilla de personal laboral, mitjançant concurs oposició lliure. 

 

Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior. 

 

Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, que serà de 

20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, 

sens perjudici que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al·legació contra les 

bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar 

candidatures. 

 

Quart. - Publicar anunci de l’acord de convocatòria i el seu annex al BOP, en extracte 
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al DOGC i exposar-la al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la 

resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

9 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

COBERTURA DE 2 PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE SERVEIS PERSONALS 

DE PROGRAMA, GRUP A2, MITJANÇANT CONCURS - OPOSICIÓ DE LLIURE 

ACCÉS. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“ Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en la seva sessió celebrada el dia 15 

de març de 2010, l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest ajuntament per l’exercici 2010. 

 

Atès que existeixen dues places de tècnic/a mitjà/ana de serveis personals de 

programa, grup A, subgrup A2, vacants a la plantilla de personal laboral aprovada pel 

Ple Municipal, en sessió extraordinària celebrada el dia 4 de gener de 2012, 

modificada en sessió ordinària del Ple Municipal de data 4 de juliol de 2013, i que 

conformen, entre altres, l’esmentada Oferta Pública d’Ocupació. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà 

aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per 

accedir a places de les places que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat 

d’accés lliure. 

 

Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria 

en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin 

l’esmentat procés selectiu. 



 18 

Atès allò que estableixen els articles 88 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

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

i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011, a la Junta de Govern Local, 

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

Acords: 

 

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s’adjunten com a annex, que regularan 

juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el 

procés selectiu per cobrir  dues places de tècnic/a mitjà/ana de serveis personals de 

programa, grup A, subgrup A2, vacants a la plantilla de personal laboral, mitjançant 

concurs oposició lliure. 

 

Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior. 

 

Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, que serà de 

20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, 

sens perjudici que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al·legació contra les 

bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar 

candidatures. 

 

Quart. - Publicar anunci de l’acord de convocatòria i el seu annex al BOP, en extracte 

al DOGC i exposar-la al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la 

resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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10 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

COBERTURA DE 2 PLACES D’AJUDANT DE SERVEIS, GRUP C2, MITJANÇANT 

CONCURS - OPOSICIÓ DE LLIURE ACCÉS.  

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“ Atès que el President de l’Institut Municipal d’Acció Cultural va aprovar, mitjançant 

resolució de data 18 de maig del 2009, l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2009, i 

mitjançant resolució de data 27 d’abril de 2010, l’Oferta Pública d’Ocupació per a 

l’any 2010, de l’Institut Municipal d’Acció Cultural. 

 

Atès que conformen les esmentades Ofertes Públiques d’Ocupació dues places 

d’ajudant de serveis, subgrup C2, vacants a la plantilla de personal laboral. 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària de data 13 de 

desembre de 2012 adoptà, amb el quòrum exigit per la Llei, l’aprovació definitiva de 

l’extinció de l’organisme autònom Institut Municipal d’Acció Cultural amb efectes 1 de 

gener de 2013, que suposà la integració de la seva plantilla i relació de llocs de treball 

a la de l’Ajuntament de Mataró, així com la subrogació en tots els drets i obligacions 

que tinguessin al seu càrrec les entitats extingides. 

 

Atès que la plantilla de la Corporació vigent va ser aprovada pel Ple Municipal, en 

sessió extraordinària celebrada el dia 4 de gener de 2012, i modificada en sessió 

ordinària del Ple Municipal de data 4 de juliol de 2013. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà 

aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per 

accedir a places de les places que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat 

d’accés lliure. 

 

Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria 

en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin 

l’esmentat procés selectiu. 
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Atès allò que estableixen els articles 88 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

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

i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011 a la Junta de Govern Local. 

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

Acords: 

 

Primer.- Aprovar les bases específiques, que s’adjunten com a annex, que regularan 

juntament amb les bases generals aprovades per la Junta de Govern Local, el procés 

selectiu per cobrir dues places d’ajudant de serveis, subgrup C2, de la plantilla de 

personal laboral, modalitat concurs oposició i accés lliure 

 

Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior. 

 

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, que serà de 

20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, 

sens perjudici que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al·legació contra les 

bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar 

candidatures. 

 

Quart.- Publicar anunci de l’acord de convocatòria i el seu annex al BOP, en extracte 

al DOGC i exposar-la al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la 

resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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11 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

COBERTURA DE 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA, GRUP C1, 

MITJANÇANT CONCURS - OPOSICIÓ DE PROMOCIÓ INTERNA.  

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“ Atès que el President de l’Institut d’Esports de Mataró va aprovar, mitjançant 

resolució de data 25 de maig del 2010, l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2010 

de l’Institut d’Esports de Mataró, modificada per resolució del President de l’Institut 

d’Esports de Mataró de data 11 d’abril de 2012. 

 

Atès que conforma l’esmentada Oferta Pública d’Ocupació 1 plaça de tècnic/a 

especialista, subgrup C1, vacant a la plantilla de personal laboral. 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària de data 13 de 

desembre de 2012 adoptà, amb el quòrum exigit per la Llei, l’aprovació definitiva de 

l’extinció de l’organisme autònom Institut Municipal d’Educació amb efectes 1 de 

gener de 2013, que suposà la integració de la seva plantilla i relació de llocs de treball 

a la de l’Ajuntament de Mataró, així com la subrogació en tots els drets i obligacions 

que tinguessin al seu càrrec les entitats extingides. 

 

Atès que la plantilla de la Corporació vigent va ser aprovada pel Ple Municipal, en 

sessió extraordinària celebrada el dia 4 de gener de 2012, i modificada en sessió 

ordinària del Ple Municipal de data 4 de juliol de 2013. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà 

aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per 

accedir a places de les places que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat 

d’accés lliure. 

 

Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria 

en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin 

l’esmentat procés selectiu. 
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Atès allò que estableixen els articles 88 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

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

i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011 a la Junta de Govern Local. 

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

Acords: 

 

Primer.- Aprovar les bases específiques, que s’adjunten com a annex, que regularan 

juntament amb les bases generals aprovades per la Junta de Govern Local, el procés 

selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a especialista, subgrup C1, de la plantilla de 

personal laboral, mitjançant concurs oposició de promoció interna. 

 

Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior. 

 

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, que serà de 

20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, 

sens perjudici que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al·legació contra les 

bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar 

candidatures. 

 

Quart.- Publicar anunci de l’acord de convocatòria i el seu annex al BOP, en extracte 

al DOGC i exposar-la al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la 

resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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12 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

COBERTURA DE 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, GRUP A2, MITJANÇANT 

CONCURS - OPOSICIÓ DE PROMOCIÓ INTERNA.  

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“ Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en la seva sessió celebrada el dia 15 

de març de 2010, l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest ajuntament per l’exercici 2010 

per a la cobertura de les places que figuren vacants a la plantilla de personal 

funcionari i laboral. 

 

Atès que existeix una plaça de tècnic/a mitjà/ana, escala d’administració especial, 

subescala tècnica, grup A, subgrup A2, vacant a la plantilla de personal funcionari 

aprovada pel Ple Municipal, en sessió extraordinària celebrada el dia 4 de gener de 

2012, modificada en sessió ordinària del Ple Municipal de data 4 de juliol de 2013, i 

que conforma, entre altres, l’esmentada Oferta Pública d’Ocupació. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà 

aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per 

accedir a places de les que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat 

promoció interna. 

 

Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria 

en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin 

l’esmentat procés selectiu. 

 

Atès allò que estableixen els articles 63 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

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

i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011, a la Junta de Govern Local, 
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El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

Acords: 

 

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s’adjunten com a annex, que regularan 

juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el 

procés selectiu per cobrir  una plaça de tècnic/a mitjà/na, subgrup A2, de l’escala 

d’administració especial de la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs 

oposició de promoció interna. 

 

Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior. 

 

Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, que serà de 

20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, 

sens perjudici que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al·legació contra les 

bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar 

candidatures. 

 

Quart.- Publicar anunci de l’acord de convocatòria i el seu annex al BOP, en extracte 

al DOGC i exposar-la al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la 

resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES 

 

-Servei de Família- 

 

13 APROVACIÓ DEL PLA JOVE X MATARÓ 2013-2016   
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La senyora Olga Ortiz i Moreno, regidora delegada de Familia, Benestar Social, Salut 

i Consum, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 

 

1. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 18 de gener de 2010 es va 

aprovar el Pla Jove x Mataró 2009-2012. 

  

2. En l’actualitat es vol aprovar un nou Pla Jove x Mataró 2013-2016, amb la voluntat 

política de continuar treballant a favor de les polítiques i la redefinició de les línies 

estratègiques sobre les que han de pivotar els programes dirigits a la joventut. 

 

3. El Pla Jove x Mataró 2013-2016 és el resultat d’un procés de treball impulsat des 

del Servei de Família, a partir de l’estudi realitzat per tal de diagnosticar les 

necessitats dels joves del municipi de Mataró, construït de forma participativa amb la 

col·laboració els diferents professionals que realitzen activitats directament vinculades 

amb els joves, i en el que han participat activament els diferents grups municipals i 

les entitats ciutadanes que formen part del Consell Municipal de Joventut. 

 

4. El Pla Jove de Mataró 2013-2016 és un document que defineix i estructura totes 

les actuacions dirigides a la població jove de Mataró en qualsevol dels àmbits del seu 

interès atenent a les seves necessitats. Els seus objectius s’estructuren en funció 

dels reptes que proposa el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 i que són els 

següents: 

 

- Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la joventut 

- Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut 

- Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de la joventut 

- Promoure la vida saludable en la joventut 

- Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò 

col·lectiu 

- Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l’oferta cultural 

respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors 

- Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 

territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col•lectiva 
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Fonaments de dret  

 

1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d’actuació com la 

formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. 

Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, 

recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els 

objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació. 

 

2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots 

particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores 

delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de 

l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb 

periodicitat trimestral. 

 

Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:  

 

Primer.-  Aprovar el Pla Jove x Mataró 2013-2016, d’acord amb el text literal adjunt. 

 

Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

-Via pública- 

 

14 DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE 8 

D’OCTUBRE DE 2013, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 4 

DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
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187/2012-A CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET NÚM. 

7931/2011, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA REGIDORA DELEGADA DE VIA 

PÚBLICA, OBRES, SERVEIS I MANTENIMENT. 

 

La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“En data 29 de novembre de 2011, per Decret núm. 7931/2011, la Regidora 

Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment, resolgué la desestimació de 

les al·legacions interposades per Autotransporte Turístico Español SA, en relació a 

l’expedient PE00888989, en matèria d’infracció a la normativa de trànsit. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 187/12-A pel Jutjat 

Contenciós Administratiu 4 de Barcelona. 

 

En data 8 d’octubre de 2013, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 02/10/2013, es dictà sentència núm. 351/13 que resol: “Que 

debo estimar y estimo el presente recurso contencioso administrativo, anulando y 

dejando sin efecto la resolución impugnada y la sanción de la que trae causa. Se 

imponen las costas al Ayuntamineto de Mataró, con el límite máximo de 80 €”. 

 

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada. 

 

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

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

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

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

d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, a la Junta de Govern, PROPOSO 

 

Primer.- Donar compliment al contingut de la sentència de 8 d’octubre de 2013, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs 

contenciós administratiu 187/2012-A contra la resolució formulada per Decret núm. 

7931/2011, de 29 de novembre, de la Regidora Delegada de Via Pública, Obres, 

Serveis i Manteniment. 
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Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que, 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

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

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

 


