Data de publicació: 08/10/2015

ACTA NÚM. 3/2015- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 16 DE FEBRER DE 2015.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el setze de febrer de dos mil quinze, 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
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Calpe i Marquet
En Pere Galbany i Duran
En Miquel Rey i Castilla
En Ramon Reixach i Puig

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidor

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

Excusen la seva assistència
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez
Na Olga Ortiz i Moreno

3ra. Tinent d’Alcalde
Regidora

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 febrer de
2015.

2

DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del
servei d’assistència i defensa jurídiques dels empleats de l’Ajuntament de Mataró.

4

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment negociat del servei postal d’ enviament certificat i
notificació administrativa de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa i la
Fundació Tecnocampus, i la seva adjudicació a Correos y Telégrafos, SA.

5

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de consumibles
informàtics.

6

Adjudicar la contractació dels serveis postals ordinaris per l’Ajuntament de Mataró,
Aigües de Mataró, PUMSA, i el TecnoCampus Mataró-Maresme .

7

Adjudicar la contractació del servei de Centre Obert (servei d’intervenció socieducativa
no residencial per a infants) de l’Ajuntament de Mataró.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8

Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat social núm. 1 de Mataró, en el
procediment de modificació substancial de condicions de treball 772/2014, seguit a
instància de BLG.

9

Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 Bcn,
en el recurs contenciós administratiu 23/2014 interposat per AdMP.

10

Proposta de convocatòria per crear una llista d’espera d’assessors/es jurídics/ques,
grup A1.
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

11

Donar-se per assabentats de la Sentència del TSJC que estima el recurs d'apel·lació
núm. 152/2013, interposat contra la Sentència del JCA núm. 7 desestimatòria del
recurs núm. 499/2009 contra el Projecte d'urbanització rda. Barceló, Illa Fàbregas i de
Caralt, corresponent al desmuntatge, trasllat, magatzematge i altres de Can Fàbregas
i de Caralt.
-Servei d’Equipaments municipals-

12

Aprovació inicial del Projecte d’enderroc parcial i estabilització de façanes a la nau de
l’àntic Vapor Gordils i Dalmau.
PRECS I PREGUNTES

2

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 febrer de
2015.

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
-Servei de Compres i Contractacions3

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA I DEFENSA JURÍDIQUES DELS EMPLEATS DE
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per informe conjunt de data 20 de gener de 2015, l’intendent major de la Policia
Local i la cap del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica sol·liciten la
3

tramitació de la contractació del servei d’assistència i defensa jurídiques dels empleats
de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 30.041,32 euros, IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial del
contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions previstes en els plecs, el valor estimat del
contracte és de 66.090,90 euros.
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 06/02/2015, respecte de l’adequació dels
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector
públic.
• Informe de l’interventor de Fons de data 06/02/2015 respecte l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les partides 700400/132240/22604 I 320100/920210/22604 del
pressupost municipal per a la present anualitat i la previsió de la seva existència
en els pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017.
Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de
gener, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei d’assistència i defensa jurídiques
dels empleats de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 30.041,32 euros, IVA exclòs, pels dos anys de
durada inicial del contracte.
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A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions previstes en els plecs, el valor estimat del
contracte és de 66.090,90 euros.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà
la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.
Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.
Quart.- Atendre la despesa de fins a 30.041,32 euros, més 6.308,68 euros en
concepte d’IVA , en total 36.350,00 euros, de la següent manera:
Pressupost 2015
 Partida 700400 132240 22604: 3.447,00 € (op. A núm. 9845)
 Partida 320100 920210 22604: 4.170,87 € (op. A núm. 9845)
Pressupost 2016 i 2017.
 Partida 700400 132240 22604: 14.028,33 € (op. APOS núm. 9846)
 Partida 320100 920210 22604: 14.028,33 € (op. APOS núm. 9846)

Cinquè.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017, a fi
de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT DEL SERVEI POSTAL D’ ENVIAMENT CERTIFICAT I
NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AIGÜES DE
MATARÓ, SA, PUMSA I LA

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS,

I LA SEVA

ADJUDICACIÓ A CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 8/01/2015, el cap de la u.a del Servei de Compres i
Contractacions sol·licita la contractació del servei d’ enviament certificat i notificació
administrativa, per un import de 97.835,13 €, IVA exclòs, i proposa la seva
adjudicació a favor de l’empresa Correos y Telégrafos, SA únic operador que la seva
actuació gaudeix de la presumpció de veracitat i fefaència en la distribució, entrega i
recepció o refús o impossibilitat d’entrega de notificacions d’ òrgans administratius.
Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses
derivades de la present contractació a la partida

310400/920610/22201 del

pressupost municipal per a 2015. Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i
suficient per a l’ exercici 2016.
D’acord amb el que disposa l’ article 170.d de del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
En ús de les facultats que m’ atorga el decret d’ Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de
gener, de delegació de competències, qui subscriu el regidor delegat d’ Administració
i Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques del servei postal
d’ enviament certificat i notificació administrativa

de l’Ajuntament de Mataró, Aigües

de Mataró, SA, PUMSA i la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme.
Segon.- Adjudicar la contractació, mitjançant procediment negociat, dels serveis
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postals

de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, PUMSA i la Fundació

TecnoCampus Mataró-Maresme a favor de l’empresa Correos y Telégrafos, SA pels
preus unitaris que consten en la seva oferta.
Tercer.- Requerir a l’empresa Correos y Telégrafos, SA que constitueixi a favor de
l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 4.891,75 euros, corresponent al
5% del pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA, en base al que disposa l’art. 151 del
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
Quart.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa Correos y Telégrafos, SA l’import de
97.835,13 euros, més 3.529,64 euros, en concepte d’IVA, de la següent manera:
70.258,79 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 310400/920610/22201 de
l’Ajuntament de Mataró:
Any 2015: AD núm. 3545 per import de 58.548,99 €
Any 2016: ADPOS núm. 3546 per import de 11.709,80 €
28.254,50 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’empresa Aigües de
Mataró, SA
2.110,82 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de PUMSA
740,66 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost del TecnoCampus MataróMaresme
Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les partides abans esmentada del pressupost de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovi per a l’exercici del 2016, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant l’ expressada anualitat.
Setè.- Notificar aquesta resolució al licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (6).

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT

OBERT,

DEL

SUBMINISTRAMENT

DE

CONSUMIBLES

INFORMÀTICS.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 26/01/2015, la coordinadora de Compres proposa la
tramitació de la contractació del subministrament de consumibles informàtics per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 47.641,75 euros,
IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 1 any addicional i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula vint-i-unena del present plec, el valor estimat del contracte és de 104.811,85
euros.
Consta a l’expedient:
Informe del secretari general de data 29/01/2015, respecte de l’adequació dels plecs
econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats
per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic.
Informe de l’interventor de Fons de data 29/01/2015 respecte a l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a
la corresponents partida del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2015, i la previsió de la seva existència en el pressupost que s’aprovi per l’ exercicis
2016
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Atès el que disposen els arts. 9, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de
gener, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del subministrament

de

consumibles

informàtics, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
47.641,75 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per un any addicional i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula vint-i-unena del present plec, el valor estimat del contracte és de 104.811,85
euros.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del subministrament expressat en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada
Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.
Quart.- Atendre la despesa de fins a 47.641,75 €, més 10.004,75 € en concepte
d’IVA, en total 57.646,50 €, de la següent manera:
Exercici 2015: 38.431,00 euros (Relació A núm. 57 )
Exercici 2016: 19.215,50 euros (Relació APOS núm. 59 )
Cinquè.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
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partides del pressupost municipal que s’aprovi per l’ exercici 2016 a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

Unanimitat. (6).

ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS ORDINARIS

PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ,

AIGÜES DE MATARÓ,

PUMSA,

I EL

TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME .
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2014 es va iniciar
el procediment per la contractació, mitjançant procediment obert dels serveis postals
ordinaris per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, PUMSA i la Fundació
TecnoCampus Mataró-Maresme .
En data 29 de gener de 2015 es va dur a terme subhasta electrònica el resultat que
consta en el informe resum de la subhasta que s’ adjunta.
Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses
derivades de la present contractació a la partida

310400/920610/22201 del

pressupost municipal per a 2015. Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i
suficient per a l’ exercici 2016.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
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Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Adjudicar la contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis postals
ordinaris de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, PUMSA i la Fundació
TecnoCampus Mataró-Maresme a favor de l’empresa Unipost, SA pels preus unitaris
que consten en la seva oferta.
Segon.- Requerir a l’empresa Unipost, SA que constitueixi a favor de l’Ajuntament de
Mataró una fiança d’un import de 6.040,75 euros, corresponent al 5% del pressupost
d’adjudicació, exclòs l’IVA, en base al que disposa l’art. 151 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic, advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que
ha retirat la seva oferta i es procedirà a adjudicar al següent licitador.
Tercer.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.
Quart.- Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar
des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’ import de 372,47 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP .
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa Unipost, SA l’import de 120.815 euros, més
25.371,15 euros, en concepte d’IVA, de la següent manera:
44.369,30 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida
l’Ajuntament de Mataró:

310400/920610/22201 de

Any 2015: D núm. 9217 per import de 36.974,41 €
Any 2016: ADPOS núm. 9220 per import de 7.394,89 €
96.447,12 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’empresa Aigües de
Mataró, SA
1.403,95 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de PUMSA
3.965,78 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de la Fundació TecnoCampus

11

Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les partides abans esmentada del pressupost de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovi per a l’exercici del 2016, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant l’ expressada anualitat.
Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de la mateixa
partida.
A/ núm. 9218 per import de 152,22 €
APOS/-1 núm. 9219 per import de 7.425,33 €
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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Unanimitat. (6).

ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE OBERT

(SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIEDUCATIVA NO RESIDENCIAL PER A INFANTS)
DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2014 es va
adjudicar la contractació del servei de Centre Obert (servei d’intervenció
socioeducativa no residencial per a infants), a favor de l’empresa “Fundació Pere
Tarrés” per un import de 198.104,50 €, IVA exempt.
Contra aquest acord, L’Associació per la Creació d’Estudis i Projectes Socials (CEPS)
va interposar recurs especial en matèria de contractació, en base a que s’havien
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valorat com a “millores en el servei” les millores en les condicions laborals dels
professionals, i consideraven que no és una millora que repercuteixi directament en el
servei, i, per tant, no s’hauria d’haver valorat.
El recurs ha estat resolt pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en data
23/01/2015, en el sentit d’acceptar les al·legacions de la recurrent i ordenar
l’anul·lació de l’adjudicació i la retroacció de les actuacions fins al moment oportú, per
tal que es torni a emetre un nou informe de valoració de conformitat amb els plecs
sense tenir en compte les millores de les condicions laborals dels professionals i que
es torni a adjudicar el contracte a l’empresa que resulti d’acord amb la nova valoració.
En data 06/02/2015 la cap del Servei de Benestar Social ha emès nous informes de
valoració (que s’adjunten, en els quals no s’han tingut en compte les millores
referents a les condicions laborals dels professionals, per la qual cosa s’ha
descomptat un punt a cadascuna de les empreses que havia ofert millores en aquest
àmbit. Queda igualment classificada en primer lloc la Fundació Pere Tarrés.
Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos que s’aprovin
per als exercicis 2015 i 2016.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei de Centre Obert (servei d’intervenció
socioeducativa no residencial per a infants), a favor de l’empresa “Fundació Pere
Tarrés” per un import de 198.104,50 €, IVA exempt.
Segon.- Atès que l’execució s’iniciarà en data posterior a la inicialment prevista,
aprovar

les

següents

operacions

comptables

600403/231110/22799:
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a

càrrec

de

la

partida

Exercici 2015
• Operació AD/ núm. 11115 per import de 49.526,13 €
• Operació AD/ núm. 11112 per import de 49.526,12 €
• Operació AD núm. 11128 per import de 41.271,80 €
• Operació AD núm. 11131 per import de 41.271,80 €
Exercicis 2016 i 2017
• Operació ADPOS/-1 núm. 11120 per import de 99.052,25 €
• Operació ADPOS/-1 núm. 11124 per import de 99.052,25 €
• Operació ADPOS núm. 11143 per import de 57.780,45 €
• Operació ADPOS núm. 11137 per import de 57.780,45 €
Tercer.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les corresponents partides dels pressupostos que s’aprovin per als
exercicis 2016 i 2017.
Quart.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant.”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
8

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL

NÚM. 1 DE MATARÓ, EN EL PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL
DE CONDICIONS DE TREBALL 772/2014, SEGUIT A INSTÀNCIA DE BLG.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“La Sra. B.L.G, treballadora de l’actual Direcció d’Ensenyament (extint organisme
autònom Institut Municipal d’Educació) i amb categoria laboral de professora
titular A de secundària (A1), va interposar demanda contra l’Ajuntament de Mataró
per modificació substancial de les condicions de treball –concretament, respecte
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una reducció de jornada passant del 58% al 40% per raons organitzativesal·legant la nul·litat de la mateixa amb abonament d’una indemnització per danys i
perjudicis per vulneració de drets fonamentals per import de 26.684,12 euros.
Subsidiàriament, sol·licitava que es declarés la injustificació de la modificació
substancial de les condicions de treball, reposant-la en les condicions anteriors respecte la jornada que tenia amb anterioritat- així com l’abonament d’una
indemnització per danys i perjudicis en la quantia de 9.934,12 euros.
L’esmentada demanda es va tramitar davant el Jutjat Social 1 de Mataró,
procediment de modificació substancial de condicions de treball 772/2014,
assenyalant-se la data de judici el dia 26 de novembre de 2014.
Vist que en data 28 de novembre de 2014, el Jutjat Social núm. 1 de Mataró ha
dictat Sentència núm. 320/2014, per la qual resol desestimar la demanda
interposada per la Sra. B.L.G. contra aquest Ajuntament, amb absolució de la part
demandada de les reclamacions formulades en la seva contra. La Sentència
conclou, en definitiva, per desestimar la demanda amb el següent argument
(Raonament Jurídic 3):
“Del relato fáctico que ha resultado probado, debe concluirse que el
Ayuntamiento ha procedido a la modificación sustancial de las condiciones
de trabajo de la parte actora, reduciendo su jornada del 58% al 40%
cumpliendo todos los requisitos legalmente establecidos. Así, con una
antelación de 15 días notificó a la actora, y a los representantes legales de
los trabajadores, los detalles de la modificación sustancial y las causas en
las que esta se basaba, por lo que no se puede hablar en ningún momento
de indefensión, ya que la parte actora tuvo la oportunidad de estudiar
todos los detalles de dicha modificación con la antelación precisa, sin que
pueda imputarse al Ayuntamiento el incumplimiento del requisito formal de
falta de notificación escrita que si no se produjo fue por la conducta de la
propia trabajadora que se negó a ser notificada y a firmar ningún
documento. Por tanto, ningún reproche formal se puede hacer al
Ayuntamiento demandado. Tampoco material, puesto que las causas
organizativas en las que se basa la reducción de la jornada laboral de la
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demandante vienen ampliamente detalladas en el informe de la directora
del centro de 23 de septiembre de 2014, que no han sido discutidas por la
parte actora y que se dan por acreditadas en base a la documental
aportada. En consecuencia, debe desestimarse la demanda.”
L’esmentada Sentència disposa que contra la mateixa no cap interposar recurs de
suplicació, d’acord amb l’art. 191.2.e) LRJS. No obstant això, la part demandant
va anunciar recurs de suplicació el qual, previ trasllat a aquest Ajuntament per tal
de presentar al·legacions al respecte –tràmit que es va complimentar-, per
Interlocutòria del Jutjat de data 9 de gener de 2015, es disposa no tenir per
anunciat el recurs de suplicació i declara, així mateix, la fermesa de la Sentència.
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 565/2013,
de 25 de gener, 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:

Únic.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 320/2014, de 28 de
novembre, dictada en el procediment de modificació substancial de condicions de
treball 772/2014, seguit davant el Jutjat Social núm. 1 de Mataró, per la qual resol
desestimar la demanda interposada per la Sra. B.L.G. contra aquest Ajuntament, amb
absolució de la part demandada de les reclamacions formulades en la seva contra.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9

DONAR

Unanimitat. (6).

COMPTE

DE

LA

SENTÈNCIA

DICTADA

PEL

JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 BCN, EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 23/2014 INTERPOSAT PER A.D.M.P.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
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presenta la proposta següent:
“El Sr. A.D. M. P., agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Mataró, va presentar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona
contra el Decret 7414/2013, de 15 de novembre, d’aquest Ajuntament pel qual es
desestima el recurs de reposició interposat pel Sr. A.D.M.P contra el Decret
4071/2013, de 20 de juny, que resol l’expedient disciplinari incoat contra ell i s’imposa
la sanció de suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions, durant un període de
setze (16) dies, per la comissió d’una falta greu prevista a l’article 49.a) de la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, consistent en “La
desobediència als superiors en l’exercici de les funcions i l’incompliment de les ordres
rebudes”.
L’esmentat recurs es va tramitar davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de
Barcelona per procediment abreujat núm. 23/2014, assenyalant-se la data de judici el
dia 1 de desembre de 2014.
Vist que en data 2 de desembre de 2014, el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de
Barcelona ha dictat Sentència núm. 330/2014 per la qual resol desestimar el recurs
interposat pel Sr. A.D.M.P contra l’Ajuntament de Mataró, declarant que l’acte
administratiu impugnat és adequat a dret, i amb expressa condemna a l’actor al
pagament de 300 euros en concepte de costes processals. Contra la mateixa es
podia interposar recurs d’apel·lació el qual, un cop transcorregut el termini, no ha
estat presentat. Per la qual cosa, la Sentència és ferma.
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 565/2013, de 25
de gener, 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.- Donar-se per assabentada de la Sentència núm. 330/2014, de 2 de
desembre, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 23/2014 (procediment
abreujat), seguit davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, per
la qual resol desestimar el recurs interposat pel Sr. A.D.M.P contra l’Ajuntament de
17

Mataró, declarant que l’acte administratiu impugnat es adequat a dret. Així mateix,
condemna a l’actor al pagament de 300 euros en concepte de costes processals.
Segon.- Elaborar i presentar davant l’òrgan jurisdiccional competent la taxació de
costes causades en el present procediment, tenint en compte, però, per a la seva
reclamació l’import fixat en la Sentència.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10

Unanimitat. (6).

PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA PER CREAR UNA LLISTA D’ESPERA

D’ASSESSORS/ES JURÍDICS/QUES, GRUP A1.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Donat que al llarg de l'any es produeixen necessitats de portar a terme substitucions
d’Assessors/es Jurídics/ques, grup A1.
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 la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de
Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal.
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 6, 7, 8 i 94 i següents, del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, en relació als sistemes de selecció del personal interí al servei de les entitats
locals.
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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, PROPOSO:
Primer.- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que regularan,
juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el
procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera d’Assessors/es Jurídics/ques,
grup A1.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.
Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals,
comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOPB, i
exposar-lo 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 SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge11

DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL TSJC QUE

ESTIMA EL RECURS D'APEL·LACIÓ NÚM. 152/2013, INTERPOSAT CONTRA LA
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SENTÈNCIA DEL JCA NÚM. 7 DESESTIMATÒRIA DEL RECURS NÚM. 499/2009
CONTRA EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ RDA. BARCELÓ, ILLA FÀBREGAS I
DE

CARALT,

CORRESPONENT

AL

DESMUNTATGE,

TRASLLAT,

MAGATZEMATGE I ALTRES DE CAN FÀBREGAS I DE CARALT.
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president presenta la proposta següent:
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, ha dictat Sentència núm. 760/2014 de 19 de desembre, que estima el recurs
d'apel·lació núm. 152/2013, interposat per Assemblea Pagesa del Maresme, contra la
Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, desestimatòria del
recurs contenciós administratiu núm. 499/2009, interposat contra el decret de l’alcalde
de 30.06.2009, d’aprovació de definitiva del Projecte d’urbanització de la rda. Barceló,
Illa Fàbregas i de Caralt, corresponent al muntatge, trasllat, magatzematge i part del
posterior muntatge de l’edifici, edicles i xemeneia de Can Fàbregas i de Caralt
La Sentència és desfavorable a l’Ajuntament al declarar la nul·litat de l’acte administratiu
recorregut, pels següents motius:

-

Transcriu bona part de Sentència de la mateixa Sala, de 16 de novembre de 2012,
en recurs 358/2009, per la qual declarava la nul·litat del Pla de Millora Urbana
(PMU-06), referent a la Illa de Can Fàbregas i de Caralt, per disconformitat amb el
planejament superior la previsió de desmuntatge, trasllat i magatzematge d’elements
arquitectònics degudament catalogats en atenció als seus valors.

-

El projecte d’urbanització impugnat desenvolupa materialment les determinacions
del PMU-06, per la qual cosa manca de planejament de cobertura i contradiu
determinacions del Pla general i del Pla especial del patrimoni arquitectònic.

-

No es possible la pervivència del projecte d’urbanització quan ha estat anul·lat el
PMU-06, malgrat es tracti de l’execució del PMU-01d, perquè no deixa de ser
l’execució de la Illa 6 de l’àmbit del PMU-06, sense que afecti a l’acte recorregut els
treballs de revisió de diferents instruments de planejament per part del municipi per
a donar cobertura al trasllat.
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-

Les conclusions de la prova pericial que la Sentència assumeix per estimar el recurs
d’apel·lació, són que la Modificació del Pla general conserva els elements catalogats
de Can Fàbregas i és el PE-01 (posteriorment PMU-06) que preveu per primer cop
el trasllat de Can Fàbregas, per la qual cosa modifica determinacions del
planejament general que havia de desenvolupar que no li són pròpies, i en
conseqüència els projectes d’obres tant del PMU-06 com l’impugnat del PMU-01d
posen en pràctica el planejament derivat contrari al planejament general.

Vist l’article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per
Resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 760/2014 de 19 de
desembre, del

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa

Administrativa, Secció Tercera, que estima el recurs d'apel·lació núm. 152/2013,
interposat per Assemblea Pagesa del Maresme, contra la Sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, desestimatòria del recurs contenciós
administratiu núm. 499/2009, interposat contra el decret de l’alcalde de 30.06.2009,
d’aprovació de definitiva del Projecte d’urbanització de la rda. Barceló, Illa Fàbregas i
de Caralt, corresponent al muntatge, trasllat, magatzematge i part del posterior
muntatge de l’edifici, edicles i xemeneia de Can Fàbregas i de Caralt
Segon.- Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, als
efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
-Servei d’Equipaments municipals-

12

APROVACIÓ

INICIAL

DEL

PROJECTE

D’ENDERROC

PARCIAL

I

ESTABILITZACIÓ DE FAÇANES A LA NAU DE L’ÀNTIC VAPOR GORDILS I
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DALMAU.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment
i Via Pública, presenta la proposta següent:
“Els serveis tècnics municipals han redactat el Projecte d’enderroc parcial i
estabilització de façanes a la nau de l’antic Vapor Gordils i Dalmau, amb un
pressupost de 330.463,94 €, més 69.397,43 € que corresponen al 21% d’IVA, donen
un total de 399.861,37 € IVA inclòs.
El present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del
Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de
contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.
El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 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, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.
La Regidora Delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i de Via Pública proposa a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte d’enderroc parcial i estabilització de façanes a
la nau de l’antic Vapor Gordils i Dalmau”, i el seu estudi de seguretat i salut, amb un
pressupost de 330.463,94 €, més 69.397,43 € que corresponen al 21% d’IVA, donen
un total de 399.861,37 € IVA inclòs.
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el
corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i
reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se’n
cap, esdevindrà aprovada definitivament.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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Precs i Preguntes : No se’n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts i cinc minuts de tres de la
tarda, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la
present acta.

23

