ACTA NÚM. 18/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC L’1 DE SETEMBRE DE 2014.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, l’ú de setembre de dos mil catorze, essent un quart 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
Na Olga Ortiz i Moreno
En Ramon Reixach i Puig

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

Assistits del Secretari General senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica.
Excusa la seva assistència la senyora Montserrat Rodriguez i Sánchez, 3ra.

Tinent

d’Alcalde
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 29 de juliol de
2014

2

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

3

Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la
contractació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, del servei de centre
obert (servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants).

1

4
5
6

Adjudicació del concurs pel subministrament de material d’obra.
Adjudicació del concurs de treballs de paleta a la via pública.
Adjudicació del projecte d’actuacions de manteniment i millora a la via pública.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7
8
9
10
11
12

13
14

Aprovar la convocatòria i les bases específiques que regularan, el procés selectiu per
a la cobertura de forma temporal d’un lloc d’oficial primera jardineria, grup C1,
mitjançant un contracte de relleu per jubilació parcial de l’ocupant.
Aprovar la convocatòria i les bases específiques que regularan el procés selectiu per
a la creació d’una llista d’espera de tècnics/ques auxiliar biblioteca, grup C1.
Contracte laboral indefinit a dos tècnics mitjans serveis personals de programa.
Contracte laboral indefinit a dos tècnics mitjans
Nomenament com a funcionàries de carrera a cinc assistents socials
Ratificació del Decret número 5606/2014, de 30 de juliol del regidor delegat
d’Administració i Atenció Ciutadana pel que es desestima el recurs de reposició
presentat contra les bases específiques del procés per a la provisió del lloc de
coordinador atenció ciutadana presencial
Ratificació del Decret 5400/2014 de 22 de juliol de l’Alcalde president, d'acceptació
de la subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització del
programa Treball i Formació (RMI 2014).
Ratificació del Decret 5443/2014 de 23 de juliol de l’Alcalde president, d'adhesió a la
Pròrroga de data 12 de maig de 2014, de l'acord signat l’any 2013 en el marc dels
programes de formació i treball promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

15

Aprovació inicial del Pla de millora urbana PMU-11 Iveco-Renfe/Farinera.
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 29 de juliol de
2014.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

2

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 DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE CENTRE
OBERT (SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIAL PER A
INFANTS).
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per informe de data 21/07/2014, la cap del Servei de Benestar Social sol·licita la
tramitació de la contractació del servei de Centre Obert (servei d’intervenció
socieducativa no residencial per a infants) de l’Ajuntament de Mataró per un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 199.100,00 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 457.930,00 euros.
Consta a l’expedient:
• informe de la secretària acctal. de data 13/08/2014, 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.
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• Informe de l’interventor de Fons acctal. de data 13/08/2014 respecte l’existència
de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 600403/231110/22799 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat, i la previsió de la seva existència en els pressuposts
municipals que s’aprovin per als exercicis 2015 i 2016.
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 de Centre Obert (servei
d’intervenció socieducativa no residencial per a infants), per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 199.100,00 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 als plecs, el valor estimat del
contracte és de 457.930,00 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, atès que no es
tracta de cap dels serveis recollits en l’annex II del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic.
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.
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Quart.- Atendre la despesa de fins a 199.100,00 euros, més 19.910,00 euros en
concepte

d’IVA,

en

total

219.010,00

euros,

a

càrrec

de

la

partida

600403/231110/22799, d’acord amb els següents imports i anualitats:
Exercici 2014: 18.250,84 € (Relació A núm. 3079)
Exercici 2015 i 2016: 200.759,16 € (Relació APOS núm. 3080)
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 la corresponent partida
dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2015 i 2016, a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4

Unanimitat. (7).

ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL

D’OBRA.
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 14 d’abril de 2014 es va iniciar el
procediment de contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de
material d’obra, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
fins a 57.355,37 euros, IVA no inclòs.
Mitjançant informe de data 19 de juny de 2014, el cap de la Secció d’Obres i Serveis
ha valorat les ofertes econòmiques presentades, tot quedant classificada en primer
lloc l’empresa “Comercial Iluro, SA” (s’adjunta al present acord còpia de l’informe).
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Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació

a

les

partides

400303/330110/21200,
400302/321160/21200,

400303/920710/21200,

400302/321200/21200,
400302/342130/21200

i

400303/431110/21200,
400302/322100/21200,

400101/155150/21000

del

pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2014.
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 subministrament de material d’obra, a favor de
l’empresa “Comercial Iluro, SA”, per un import de 57.355,37 euros, IVA no inclòs.
Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “Comercial Iluro, SA”
aporti, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la
notificació del present acord, documentació justificativa d’haver dipositat en la
Tresoreria d’aquesta Corporació la garantia definitiva per import de 2.867,77 euros,
equivalent al 5 per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, 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 105,75 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Comercial Iluro, SA” l’import de 57.355,37
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euros, més 12.044,63 euros en concepte d’IVA, en total 69.400,00 euros, de la
següent manera:
Any 2014

14.458,32 euros (relació D núm. 2950).

Anys 2015-2016

54.941,68 euros (relació ADPOS núm. 2953).

Sisè.- 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 del pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2015 i 2016 a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.
Setè.- Atès que el contracte s’iniciarà més tard del que estava previst inicialment,
autoritzar les anotacions comptables relació A/ núm. 2951 de 5.783,53 euros i relació
ADPOS/ núm. 2952 de 49.158,15 euros.
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (7).

ADJUDICACIÓ DEL CONCURS DE TREBALLS DE PALETA A LA VIA

PÚBLICA.
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 14 d’abril de 2014 es va iniciar el
procediment de contractació, mitjançant procediment obert, dels treballs de paleta a
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la via pública, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins
a 148.760,33 euros, IVA no inclòs.
Mitjançant informe conjunt de data 25 de juliol de 2014, el cap de la Secció d’Oficis i
Serveis i el cap de la Secció d’Infraestructures d’Espais Públics han valorat les
ofertes econòmiques presentades, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa
“Construcciones Fertres, SL” (s’adjunta al present acord còpia de l’informe).
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 400101/155150/21000 del pressupost municipal aprovat per
a la present anualitat 2014.
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 dels treballs de paleta a la via pública, a favor de
l’empresa “Construcciones Fertres, SL”, per un import de 148.760,33 euros, IVA no
inclòs.
Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “Construcciones
Fertres, SL” aporti, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la
recepció de la notificació del present acord, documentació justificativa d’haver
dipositat en la Tresoreria d’aquesta Corporació la garantia definitiva per import de
7.438,02 euros, equivalent al 5 per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA,
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.
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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 912,44 euros,
per la publicació dels corresponents anuncis de licitació: 105,75 euros per la
publicació en el BOP i 806,69 euros per la publicació en el BOE.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Construcciones Fertres, SL” l’import de
148.760,33 euros, més 31.239,67 euros en concepte d’IVA, en total 180.000,00
euros, de la següent manera:
Any 2014

45.000,00 euros (operació D núm. 68231).

Anys 2015-2016

135.000,00 euros (operació ADPOS núm. 68235).

Sisè.- 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 del pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2015 i 2016 a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.
Setè.- Autoritzar l’anotació comptable inversa APOS/ núm. 68234 de 135.000,00
euros.
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

Unanimitat. (7).

ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT I

MILLORA A LA VIA PÚBLICA.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
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“Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2014 es va iniciar el
procediment de contractació, mitjançant procediment obert, del projecte d’actuacions
de millora a la via pública, any 2014, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 762.644,63 euros, IVA no inclòs.
Mitjançant informe de data 15 de juliol de 2014, el cap de la Secció d’Infraestructures
d’Espais Públics, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen
d’un judici de valor, i per informe de data 25 de juliol de 2014 ha valorat les ofertes
econòmiques, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa “Romero Gamero,
SAU”. S’adjunta al present acord còpia d’ambdós informes.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 400101/15515Z/60900 del pressupost municipal aprovat per
a la present anualitat 2014.
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 Projecte d’actuacions de millora a la via pública,
any 2014, a favor de l’empresa “Romero Gamero, SAU”, per un import de 533.851,24
euros, IVA no inclòs.
Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “Romero Gamero,
SAU” aporti, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció
de la notificació del present acord, documentació justificativa d’haver dipositat en la
Tresoreria d’aquesta Corporació la garantia definitiva per import de 26.692,56 euros,
equivalent al 5 per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, 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.
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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 130,15 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Romero Gamero, SAU” l’import de
533.851,24 euros, més 112.108,76 euros en concepte d’IVA, en total 645.960,00
euros, a càrrec de la partida 400101/15515Z/60900 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat 2014 (op. D núm. 68218).
Sisè.- Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l’import
adjudicat, autoritzar l’anotació comptable A/ núm. 68219 per import de 276.840,00
euros.
Setè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7

APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES QUE

REGULARAN, EL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE FORMA
TEMPORAL D’UN LLOC D’OFICIAL PRIMERA JARDINERIA,

GRUP C1,

MITJANÇANT UN CONTRACTE DE RELLEU PER JUBILACIÓ PARCIAL DE
L’OCUPANT.
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El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“El senyor C.A.L., personal laboral amb contracte fix en la categoria de cap de colla,
grup C1, adscrit al servei d’Espais Públics, va presentar el dia 4 d’abril de 2014
(registre d’entrada número 2014-013862-1), una sol·licitud mitjançant la qual demana
acollir-se a la jubilació parcial a partir del dia 15 de maig de 2014.
Segons allò que estableix l’article 12.6 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de
contractes a temps parcial i contractes de relleu en relació al contracte per jubilació
parcial, per poder realitzar aquest tipus de contracte, l'empresa ha de celebrar
simultàniament un contracte de treball per al desenvolupament de la mateixa
categoria laboral, o similar, entenent per tal el desenvolupament de tasques
corresponents al mateix grup professional, amb un treballador en situació d'atur o que
tingui concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada, a fi de substituir
la jornada de treball deixada vacant pel treballador que es jubila parcialment.
Conseqüentment, a fi de poder dur a terme la jubilació parcial del senyor A., es fa
necessari realitzar un procés de selecció que permeti cobrir de forma temporal, i
mitjançant un contracte de relleu, la part de la jornada de treball que restarà vacant.
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 16 i següents 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 i temporal 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,
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 i que regularan,
juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el
procés selectiu per a la cobertura de forma temporal un lloc d’oficial primera
jardineria, grup C1, mitjançant un contracte de relleu per jubilació parcial de l’ocupant.
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:

8

Unanimitat. (7).

APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES QUE

REGULARAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA LLISTA
D’ESPERA DE TÈCNICS/QUES AUXILIAR BIBLIOTECA, GRUP C1.
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El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Aquesta Corporació necessita crear una llista d’espera de tècnics/ques auxiliar
biblioteca, grup C1, per cobrir contractacions de caràcter temporal o possibles
substitucions.
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.
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 dels següents
ACORDS:
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 de tècnics/ques auxiliar
biblioteca, grup C1.
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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:

9

Unanimitat. (7).

CONTRACTE LABORAL INDEFINIT A DOS TÈCNICS MITJANS SERVEIS

PERSONALS DE PROGRAMA.
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 16 de desembre de 2013 es van aprovar
les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu de dues places de
tècnic/a mitjà/ana de serveis personals de programa, Grup A, subgrup A2, vacants a
la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Mataró mitjançant concurs oposició
lliure.
Per Acta final de l’Òrgan de Selecció de 24 de juliol de 2014 s’ha proposat les
persones que han superat el procés de Selecció.
Les bases de selecció preveuen la realització d’un període de pràctiques o prova, del
qual estaran excloses aquelles persones que hagin ocupat la plaça de forma interina
per un període igual o superior a sis mesos.
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El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals estableix, al seu article 18, les condicions de contractació
de personal laboral fix.
Per Decret 4282/2011, de 14 de juny, l’Alcalde va delegar competències a la Junta de
Govern Local en matèria, entre d’altres, d’aprovació de nomenament de personal
funcionari i laboral de plantilla, dins l’àmbit dels Recursos Humans.
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 del següent ACORDS:
Primer.- Atorgar contracte laboral indefinit a partir del 15 de setembre de 2014 com a
tècnic/a mitjà/ana de serveis personals de programa d’acord amb l’Acta final de
l’Òrgan de Selecció de 24 de juliol de 2014, a A.C.N. i M.C.S.
Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10

Unanimitat. (7).

CONTRACTE LABORAL INDEFINIT A DOS TÈCNICS MITJANS

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 16 de desembre de 2013 es van aprovar
les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu de dues places de
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tècnic/a mitjà/ana, Grup A, subgrup A2, vacants a la plantilla de personal laboral de
l’Ajuntament de Mataró mitjançant concurs oposició lliure.
Per Acta final de l’Òrgan de Selecció de 12 de juny de 2014 s’ha proposat les
persones que han superat el procés de Selecció.
Les bases de selecció preveuen la realització d’un període de pràctiques o prova, del
qual estaran excloses aquelles persones que hagin ocupat la plaça de forma interina
per un període igual o superior a sis mesos.
El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals estableix, al seu article 18, les condicions de contractació
de personal laboral fix.
Per Decret 4282/2011, de 14 de juny, l’Alcalde va delegar competències a la Junta de
Govern Local en matèria, entre d’altres, d’aprovació de nomenament de personal
funcionari i laboral de plantilla, dins l’àmbit dels Recursos Humans.
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 del següent ACORD:
Primer.- Atorgar contracte laboral indefinit com a tècnic/a mitjà/ana, d’acord amb
l’Acta final de l’Òrgan de Selecció de 12 de juny de 2014, a L.B.A. i S.B.B.
Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
11

Unanimitat. (7).
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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 15 de març de 2010 es va aprovar l’oferta
pública d’ocupació per a l’any 2010, modificada en data 7 de març de 2011, que
incloïa entre d’altres set places d’assistent/a social, escala d’administració especial,
subescala tècnica, grup A, subgrup A2, vacants a la plantilla de personal funcionari.
Per Acord de la Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2008 es van 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 d’accés lliure.
Per Acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2013 es van aprovar
les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu de les places esmentades
mitjançant concurs oposició lliure.
Per Acta de l’Òrgan de Selecció de 15 de juliol de 2014 s’han proposat les persones
per cobrir les places objecte de la convocatòria.
Les bases de selecció preveuen la realització d’un període de pràctiques o prova, del
qual estaran excloses aquelles persones que hagin ocupat la plaça de forma interina
per un període igual o superior a sis mesos, com és el cas de les senyores C.L.M.,
T.M.M.,E.M.N., E.M.G.i S.T.N.
L'article 4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, estableix que són funcionaris de carrera els
que, en virtut de nomenament de l'alcalde o president de l'entitat local, realitzen
serveis de caràcter permanent en una entitat local, ocupen places de plantilla i
perceben sous o assignacions fixes amb càrrec a les consignacions de personal del
pressupost de l'entitat.
Per Decret 4282/2011, de 14 de juny, l’Alcalde va delegar competències a la Junta de
Govern Local en matèria, entre d’altres, d’aprovació de nomenament de personal
funcionari i laboral de plantilla, dins l’àmbit dels Recursos Humans.
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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 25 de
gener de 2013, 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:
Primer.- Nomenar funcionàries de carrera amb la categoria d’assistenta social,
escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A2, a:
C.L.M.
T.M.M.
E.M.N.
E.M.G.
S.T.N.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i publicar-lo al Butlletí
Oficial de la Província.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

12

Unanimitat. (7).

RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚMERO 5606/2014, DE 30 DE JULIOL DEL

REGIDOR DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA PEL QUE ES
DESESTIMA EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA LES BASES
ESPECÍFIQUES

DEL

PROCÉS

PER

A

LA

PROVISIÓ

COORDINADOR ATENCIÓ CIUTADANA PRESENCIAL
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El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per Decret 5606/2014, de 30 de juliol, es va resoldre desestimar íntegrament el
recurs de reposició presentat per la Sra. A.R.M., mitjançant escrit de data 18 de juliol
de 2014 (número de registre 2014-03111-1), per la qual formula al•legacions en
síntesis, contra el requisit establert a les bases específiques corresponents, de ser
personal funcionari de carrera, per poder participar en la provisió del lloc de treball de
coordinador/a atenció ciutadana presencial. Així com la seva ratificació per la Junta
de Govern Local.
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 del següent ACORD:
Únic.- Ratificar el Decret número 5606/2014, de 30 de juliol, el text íntegre del qual
és:
“En data 18 de juliol de 2014, mitjançant escrit amb número de registre 2014-031111, la Sra. A.R.M., ha presentat al•legacions, en síntesis, contra el requisit establert a
les bases específiques corresponents, de ser personal funcionari de carrera per
poder participar en la provisió del lloc de treball de coordinador/a atenció ciutadana
presencial. Que ella és personal laboral. Per això, sol•licita que se le permeti tenir
accés a l’esmentada convocatòria de provisió per cobrir el lloc de coordinador/a
atenció ciutadana presencial, així com també que s’esmeni l’error en la Relació de
Llocs de Treball.
Abans d’entrar a valorar les al•legacions formulades, cal qualificar l’escrit que ens
ocupa. I és que, atès que el contingut i el que es sol•licita en l’esmentat escrit es
basa en al•legacions formulades contra les bases específiques (concretament,
respecte un dels requisits de participació contingut en les mateixes), l’escrit en
qüestió cal donar-li tractament de recurs de reposició d’acord amb allò establert a
l’article 110.2, de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de l’Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, per la qual cosa es procedent resoldre’s com a tal.
En sessió de data 14 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va resoldre
convocar i aprovar les bases específiques que regularà, juntament amb les bases
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generals ja aprovades, la provisió del lloc de treball de Coordinador/a Atenció
Ciutadana Presencial, adscrit al servei d’Atenció Ciutadana.
Un dels requisits de participació que es contempla a les bases específiques per a la
provisió del lloc en qüestió, d’entre d’altres, és el de ser personal funcionari de
carrera, de l’escala d’administració general, de l’Ajuntament de Mataró, amb plaça
del grup A2 o C1 i titulació corresponent a diplomatura, enginyeria tècnica,
arquitectura tècnica o a batxillerat, tècnic/a corresponent a formació professional de
segon grau, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau superior.
Un cop estudiades les al•legacions presentades per la Sra. R., cal desestimar-les
pels motius següents:
- És procedent desestimar l’al•legació respecte a la seva participació a l’esmentada
provisió atès que no compleix amb el requisit de participació establert a les bases
específiques de ser personal funcionari de carrera, ja que la interessada és personal
laboral. Així mateix, modificar el requisit de participació contingut a les bases
específiques consistent en ser personal funcionari de carrera, no és procedent atès
que la vigent Relació de Llocs de Treball de la Corporació estableix que el lloc de
treball de coordinador/a d’atenció ciutadana presencial serà ocupat només per
personal funcionari.
- És procedent desestimar l’al•legació respecte a l’esmena de l’error en la Relació de
Llocs de Treball atès que s’ha comprobat que no hi ha cap error material respecte al
règim de personal que pot ocupar aquest lloc de treball, tal i com s’ha pogut constatar
revisant expedients de relació de llocs de treball d’anys anteriors. Així mateix, cal
desestimar l’al•legació respecte a la revisió de la Relació de Llocs per no ser el
moment procedimental oportú.
Atès l’article 116 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de l’Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, respecte a l’òrgan competent per la resolució
del recurs de reposició.
D'acord amb les atribucions que em corresponen segons l'art. 55 del Decret 214/90
de 30 de juliol, pel qual s'aproven el Reglament del Personal al servei de les Entitats
Locals i disposicions concordants i les atribucions delegades per decret d'alcaldia de
data 25 de gener de 2013, R E S O L C:
Primer.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat per la Sra. A.R.M.,
mitjançant escrit de data 18 de juliol de 2014 (número de registre 2014-03111-1), per
la qual formula al•legacions en síntesis, contra el requisit establert a les bases
específiques corresponents, de ser personal funcionari de carrera, per poder
participar en la provisió del lloc de treball de coordinador/a atenció ciutadana
presencial, pels motius exposats en el cos d’aquesta resolució.
Segon.- Elevar aquest decret a la Junta de Govern Local per a la seva ratificació.
Tercer.- Notificar a la persona interessada aquesta resolució.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

13

Unanimitat. (7).

RATIFICACIÓ DEL DECRET 5400/2014 DE 22 DE JULIOL DE L’ALCALDE

PRESIDENT,

D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL SERVEI

D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA
TREBALL I FORMACIÓ (RMI 2014).
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:

“Per tal de donar cobertura a l’inici de plans d’ocupació que suposen la contractació a
28 persones, per Decret 5400/2014, de 22 de juliol, es va resoldre l’acceptació de la
subvenció concedida en data 18 de juliol pel Servei d’Ocupació de la Generalitat per
a aquest fi.
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 del següent ACORD:
ÚNIC.- Ratificar el Decret número 5400/2014, de 22 de juliol, el text íntegre del qual
és:
“L’Ajuntament de Mataró va presentar sol·licitud de subvenció per un import total de
227.055,84 euros d’acord amb l’Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la
realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur
beneficiàries de la renda mínima d’inserció, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014
destinada a entitats locals i a entitats sense ànim de lucre.
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Per resolució de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya de 18 de juliol de
2014 s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció de 227.055,84 euros, amb
càrrec
a
les
partides
pressupostàries
6204D/460000101/331D/0062,
6204D/461000101/331D/0062,
6204D/469000101/331D/0062,
6204D/481000101/331D/0062,
6204D/482000101/331D/0062
i
6204D/484000101/331D/0062
del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2014.
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 2014.
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.
En virtut de les competències atorgades per la legalitat vigent,
RESOLC:
1.
Acceptar la subvenció per import de 227.055,84 euros amb càrrec a les
partides
pressupostàries
6204D/460000101/331D/0062,
6204D/461000101/331D/0062,
6204D/469000101/331D/0062,
6204D/481000101/331D/0062,
6204D/482000101/331D/0062
i
6204D/484000101/331D/0062
del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2014, atorgada per la
resolució de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya de 18 de juliol de 2014, relativa a l’Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny,
(DOGC 6642 de 12 de juny) per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat
a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, i s’obre la
convocatòria per a l’any 2014 destinada a entitats locals i a entitats sense ànim de
lucre, i aprovar els projectes segons el detall següent:
Expedient
2014/PRMI/SPO/0076/EX01

Nom de l’actuació
Millora dels equipaments i els espais públics

2014/PRMI/SPO/0076/EX02

Millora de l’atenció que es presta a la
ciutadania dels equipaments municipals
Formació
Total:

2014/PRMI/SPO/0076/AF01

Import
177.375,84.
47.160,00.2.520,00.227.055,84.
-

2. Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern per a la seva ratificació.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

14

Unanimitat. (7).

RATIFICACIÓ DEL DECRET 5443/2014 DE 23 DE JULIOL DE L’ALCALDE

PRESIDENT, D'ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE DATA 12 DE MAIG DE 2014, DE
L'ACORD SIGNAT L’ANY 2013 EN EL MARC DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ
I TREBALL PROMOGUTS PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per Decret 5443/2014, de 23 de juliol, es va resoldre l’adhesió de l’Ajuntament de
Mataró a la Pròrroga, de data 12 de maig de 2014, de l’Acord signat el 2013 adaptat
a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones
aturades inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades en el marc dels
programes que combinen la contractació i la formació promoguts pel Servei
d’Ocupació de Catalunya, en base a l’Acord pel Diàleg social permanent del 31 de
març de 2014. Aquest Acord és adoptat, per una part, per la Federació de Municipis
de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, d’altra part, per la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, i d’altra, per la
Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació.
Així com la seva ratificació per la Junta de Govern Local.
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 del següent ACORD:
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ÚNIC.- Ratificar el Decret número 5443/2014, de 23 de juliol, el text íntegre del qual
és:
“Fets
Vist que els programes de les convocatòries de Treball i formació, Fem Ocupació per
joves i joves per l’ocupació són polítiques actives d’ocupació que mitjançant la
combinació de formació i experiència laboral tenen com a objectiu millorar la
capacitació professional de les persones aturades per tal d’incrementar la seva
ocupabilitat en el mercat de treball ordinari. I que la finalitat d’aquests programes és
incrementar l’ocupabilitat efectiva de les persones participants en el mercat de treball,
i que un del seus objectius principals és, per tant, proporcionar una feina a les
persones que altrament tindrien grans dificultats per trobar-ne una, de manera que
puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat.
Vist que entre els col·lectius de persones aturades, els més afectats són entre d’altres
els de persones no perceptores de prestació i/o subsidi, els/les joves i les persones
aturades en risc d’exclusió social perceptores de la Renda Mínima d’Inserció als que
s’adrecen les convocatòries de Treball i Formació, Fem Ocupació per a Joves i Joves
per l’Ocupació.
Vist l’Acord signat en data 25 de juliol de 2013, per una part, per la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis (com a representants
dels interessos generals de les institucions de govern local que agrupen), per altra
part, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de
Catalunya (com a organitzacions sindicals més representatives de caràcter
autonòmic), i la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament
d’Empresa i Ocupació, relatiu a la contractació de persones aturades que hagin
exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades
en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació de
Catalunya. Aquest Acord expressa la voluntat de les organitzacions sindicatls més
representatives de Catalunya, d eles entitats locals de Catalunya i el Servei
d’Ocupació de Catalunya d’incrementar el nombre de contractacions en el marc del
programa Treball i Formació i millorar-ne la seva qualitat.
Vist que aquest Ajuntament es va adherir a l’esmentat Acord de 25 de juliol, de
conformitat amb el que es contemplava al seu punt Cinquè.
Vist que el punt Quart de l’esmentat Acord de 25 de juliol de 2013, diposa que dit
Acord tindrà la mateixa vigència temporal que el programa Treball i Formació en el
marc dels programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei
d’Ocupació de Catalunya de l’exercici 2013, i només cobrirà les contractacins que es
realitzin, com a màxim, fins al 30 de juny de 2014, sens perjudici que les parts
signatàries acordin la pròrroga del present Acord.
Vista la Pròrroga, de data 12 de maig de 2014, de l’Acord signat el 2013 adaptat a les
noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones
aturades inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades en el marc dels
programes que combinen la contractació i la formació promoguts pel Servei
d’Ocupació de Catalunya, en base a l’Acord pel Diàleg social permanent del 31 de
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març de 2014.
L’esmentada pròrroga remarca la situació actual del mercat de treball en la que s’ha
elevat el nombre de persones en situació d’atur, afectant amb especial incidència a
determinats col·lectius, i fent necessari facilitar la incorporació del major nombre
possible de persones aturades a una política activa d’ocupació com a mesura
d’inserció laboral.
Per això, atenent a les especifitats pròpies de les persones aturades que poden
participar en el programa de Treball i Formació, així com les particularitats derivades
del propi objecte contractual, i tenint en compte igualment l’objectiu final de foment de
l’ocupació de dites persones, la Pròrroga de l’acord signat el 2013 estipula
l’establiment de la retribució de les persones aturades dels col·lectius citats que que
participen en les accions de les convocatòries citades, desenvolupades en l’àmbit
territorial de Catalunya i en el marc dels programes de polítiques actives d’ocupació
que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya, que siguin contractades per les
entitats locals de Catalunya d’àmbit municipal i supramunicipal, i les seves entitats
dependents o vinculades, amb la doble finalitat d’incentivar llur contractació així com
de millorar-ne la qualitat mitjançant la garantia de suficiència retributiva. S’estipula
que aquest Acord tindrà la mateixa vigència temporal que els programes esmentats
que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya de l’exercici 2014, i només cobrirà
les contractacions que es realitzin, com a màxim, fins al 30 de juny de 2015, sens
perjudici que les parts signatàries acordin la pròrroga del present Acord.
La referida Pròrroga d’Acord estableix el dret a percebre una indemnització en
finalitzar els contractes laborals de durada determinada.
Igualment, indica que les entitats locals de Catalunya i les seves entitas dependents o
vinculades podran adherir-se al present Acord mitjançant el corresponent acord de
l’òrgan competent.
Atès que és d’interès públic que l’Ajuntament de Mataró s’adhereixi a la Pròrroga, de
data 12 de maig de 2014, de l’Acord signat el 2013, més amunt detallat.
Atès que en data 12 de juny de 2014 ha sortit publicat al DOGC l’aprovació de les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del
Programa Treball i Formació, adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la
renda mínima d’inserció, obrint-se la convocatòria per a l’any 2014 (Ordre
EMO/174/2014, de 5 de juny).
Fonaments de Dret
L’article 34.2 de la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix que es
reconeix la legitimació negocial de les associacions de municipis, així com la de les
Entitats Locals d’àmbit supramunicipal. A tals efectes, els municipis podran adherir-se
amb caràcter previ o de manera successiva a la negociació col·lectiva que es dugui a
terme l’àmbit corresponent.
En virtut de les facultats que tinc conferides per la legislació vigent,
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RESOLC:
Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Pròrroga, de data 12 de maig de
2014, de l’Acord signat el 2013 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa
actual, relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants
d’ocupació no ocupades en el marc dels programes que combinen la contractació i la
formació promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en base a l’Acord pel Diàleg
social permanent del 31 de març de 2014. Aquest Acord és adoptat, per una part, per
la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, d’altra
part, per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors
de Catalunya, i d’altra, per la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del
Departament d’Empresa i Ocupació.
Segon.- Ratificar el present acord a la propera Junta de Govern Local que es celebri.
Tercer.- Notificar la present resolució a la Junta de Personal i al Comitè d’empresa.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge15

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA PMU-11 IVECO-

RENFE/FARINERA.

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent:

“La societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), en la seva
condició d’administració actuant, de l’àmbit Iveco-Renfe/Farinera/Veïnat de Valldeix,
en virtut dels acords plenaris de 9 de setembre de 2004 i 7 de juliol de 2005, ha
redactat amb col·laboració i sota la direcció del servei tècnic municipal el Pla de
Millora Urbana PMU-11 Iveco–Renfe/Farinera, que presenta per a la seva aprovació.
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La 2a Modificació puntual del Pla general d’ordenació Iveco-Renfe-Farinera /Veïnat
Valldeix, aprovada definitivament el 10 de desembre de 2013 pel conseller de Territori
i Sostenibilitat, preveu el desenvolupament de l’àmbit en un polígon d’actuació i dos
sectors de millora urbana, de gestió i fases d’execució independents. D’acord amb el
seu pla d’etapes, primer es desenvolupa l’UA-89d av. Ernest Lluch/Valldeix, desprès
a curt termini el PMU-11 Iveco-Renfe/Farinera, i finalment a mig i llarg termini el PMU10 Isaac Peral-Renfe.
L’UA-89d av. Ernest Lluc/Valldeix ja té aprovat el Projecte d’urbanització i el Projecte
de Reparcel·lació, per decrets d’alcaldia de 2 i 7 de juliol de 2014, respectivament.
Per tant ara pertoca desenvolupar el sector PMU-11 Iveco–Renfe/Farinera, mitjançant
un Pla de millora urbana i d’acord amb els criteris bàsics del planejament general,
que preveu el sistema de gestió de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, amb
els objectius de:
-

Transformar els usos industrials existents a un sector mixt residencial i de
serveis per completar la remodelació del front marítim

-

Obtenir l’edifici catalogat de la Farinera com equipament comunitari de la
ciutat.

-

Prolongar la trama urbana situada a l’altra banda de l’avinguda Maresme, fins
arribar al futur parc Lineal de mar.

Vist l’informe jurídic; els articles 70 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 91 del Decret 305/2006, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de millora urbana PMU-11 Iveco-Renfe/Farinera,
promogut i presentat per Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), i
redactat amb col·laboració i sota la direcció del servei tècnic municipal.
Segon.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de la seva
competència sectorial.
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Tercer.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en
el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i als
taulers d’edictes municipals, inclòs l’espai web municipal.
Quart.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons
l’expedient i el document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic
Municipal.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos 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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