Data de publicació: 08/10/2015

ACTA NÚM. 1/2015 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 19 DE GENER DE 2015.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el dinou de gener 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
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez
En Pere Galbany i Duran
En Miquel Rey i Castilla
Na Olga Ortiz i Moreno
En Ramon Reixach i Puig

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
3ra. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidora
Regidor

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

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 31 de
desembre de 2014

2

DESPATX OFICIAL
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

3

Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró a l'espai presencial de la Comunitat de
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona (XarxaCORH).

4

Acceptació de l'ajut que atorga la Diputació de Barcelona en el marc del "Programa
complementari de foment a l'ocupació local".

PRECS I PREGUNTES

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 31 de desembre
de 2014

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).

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

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

3

APROVAR L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ A L'ESPAI

PRESENCIAL DE LA COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA (XARXACORH).

2

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“La xarxaCORH de la Diputació de Barcelona és l’espai presencial de la Comunitat de
Recursos Humans (CORH) i està format pels responsables de departaments de
recursos humans d’ajuntaments de més de 12.000 habitants de la demarcació de
Barcelona des de la qual comparteixen informació, coneixements i eines de treball
per al benefici mutu. Constitueix una xarxa de relació de responsables de personal
que promou el sentiment de pertinença i confiança dels seus membres per compartir
informació real, fidedigna i útil amb vista a la gestió diària de personal
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 13 de
novembre de 2014, va aprovar el Conveni-tipus sobre l’adhesió dels ajuntaments de
la demarcació de Barcelona a la XarxaCORH o espai presencial de la Comunitat de
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, i que fou publicat en data 25 de
novembre de 2014.
L’esmentat Conveni-Tipus, que obra a l’expedient, conté les previsions jurídiques i
tècniques bàsiques que han de regir la col·laboració. L’objecte del mateix el
constitueix l’adhesió de l’Ajuntament (en aquest cas, de Mataró) a la xarxaCORH de
la Diputació de Barcelona, formada per responsables de departaments de recursos
humans (socis), la qual assumeix les activitats complementàries o derivades que
expressament es detallen a la clàusula quarta del mateix.
La clàusula quarta del Conveni-Tipus estableix que els projectes consolidats que es
duen a terme en el marc de la xarxaCORH són els següents:
- estudi de ràtios del cos de policia local dels ajuntaments de la xarxaCORH;
- anàlisi dels indicadors de gestió de recursos humans dels ajuntaments de la
xarxaCORH;
- anàlisi de les condicions de treball dels ajuntaments de la xarxaCORH;
- confecció dels procediments de gestió de recursos humans mitjançant els
ajuntaments de la xarxaCORH;
- sistema d’informació de les àrees de recursos humans dels ajuntaments de la
xarxaCORH.

3

Així mateix, s’assenyala que, a banda d’aquests projectes, que es van actualitzant
periòdicament, se’n treballen d’altres en funció de les necessitats detectades o de les
demandes fetes pels mateixos socis de la xarxaCORH.
Vist que és interès de l’Ajuntament de Mataró la seva adhesió a la xarxaCORH o
espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona
mitjançant la signatura i formalització del conveni corresponent.
Vist l’art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals.
Per tot l’exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, proposa a la
Junta de Govern, l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la xarxaCORH o espai
presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona,
mitjançant la signatura i formalització del conveni corresponent.
Segon.- Notificar els presents acords a la Diputació de Barcelona.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4

Unanimitat. (8).

ACCEPTACIÓ DE L'AJUT QUE ATORGA LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

EN EL MARC DEL "PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT A L'OCUPACIÓ
LOCAL".

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat en data 18 de
4

desembre de 2014 el “Programa complementari de foment de l’ocupació local”, en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Aquest programa s’articula en base a dues línies de suport destinades als
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació territorial de
Barcelona:
-Línia de suport a l’ocupació local: preveu la contractació i/o nomenament de
persones aturades o desocupades per contribuir al desplegament de polítiques
actives d’ocupació tot fomentant el desplegament dels Plans d’ocupació arreu del
territori de la demarcació. En el cas de Mataró comporta un ajut de 901.597,88 euros
(801.420,34 euros de 2014 i 100.177,54 euros de 2015).
-Línia de suport a la reactivació econòmica local: té per objecte contribuir a la
dinamització econòmica del territori i a la generació de noves oportunitats de treball a
través de la realització d’obres de manteniment, conservació i reparació de les
infraestructures i equipaments locals. En el cas de Mataró comporta un ajut de
601.065,25 euros.
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 2013.
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,
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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
acord:
Únic.- Acceptar l’ajut d’1.502.663,13 euros atorgats per la Diputació de Barcelona en
el marc del “Programa complementari de foment de l’ocupació local”, dels quals
901.597,88 euros es corresponen a la línia de suport a l’ocupació local i 601.065,25
euros a la línia de suport a la reactivació econòmica local.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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