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ACTA NÚM. 21/2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 20 DE NOVEMBRE DE 2017.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint de novembre de de dos mil disset, 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 DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
En David Bote Paz
Núria Moreno Romero
Juan Manuel vinzo Gil
Juan Carlos Jerez Antequera
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos

Alcalde
1ra. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4t. Tinent d’Alcalde
5na. Tinent d’Alcalde

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 6 de
novembre de 2017.

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA
ECONÒMICA

DE

SERVEIS

CENTRALS,

OCUPACIÓ

I

PROMOCIÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3 Adjudició a l’empresa Urbaser, SA. el contracte del servei de gestió integrada de
plagues de l’arbrat viari i els espais verds de Mataró.
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4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de vigilància de
la salut.
5 Requeriment a l’adjudicatari del contracte del servei de gestió de les deixalleries de
Mataró, perquè continuïn prestant el servei fins que quedi definitivament resolt el
nou procediment d’adjudicació.
6 Adjudicació de l’actualització de la infraestructura TIC de directori actiu de
l’Ajuntament de Mataró.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
7 Aprovar una modificació de l’Oferta d’Ocupació Pública per l’exercici 2017, per a la
cobertura de places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i
laboral, constituïda per 99 places (56 de la plantilla de personal funcionari i 43 de
laborals).
CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL
-Secció d’habitatge8 Ratificar els decrets de concessió d’ajuts per obres de rehabilitació de Llei de
Barris.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge9 Desestimació recurs reposició interposat per JM. C. R., SL, contra la suspensió de
llicències en motiu dels estudis i treballs per la Modificació puntual segona del Pla
especial d’usos recreatius en la modalitat de musicals i en els àmbits dels polígons
industrials.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.
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ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

10 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent
del lloc de treball principal presentada per A.C.M.

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 6 de novembre de
2017
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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

DE

SERVEIS

CENTRALS,

OCUPACIÓ

I

PROMOCIÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i ContractacionsEl Sr. Alcade, David Bote, demana que es rectifiqui el títol del punt 3 de l’Ordre del
dia de la Junta de Govern que per error en la transcripció hi consta: “Adjudició a
l’empresa Urbaser, SA. el contracte del servei de gestió integrada de plagues de
l’arbrat viari i els espais verds de Mataró” i que és el següent:
3 RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER L’EMPRESA
MOIX SERVEIS I OBRES CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 24 DE JULIOL DE 2017, PELS QUAL ES VA ADJUDICAR A
L’EMPRESA URBASER, SA.

EL CONTRACTE
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INTEGRADA DE PLAGUES DE L’ARBRAT VIARI I ELS ESPAIS VERDS DE
MATARÓ.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:

“RELACIÓ DE FETS
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2017, es va
acordar adjudicar a l’empresa

Urbaser,SA

el contracte

del servei de gestió

integrada de plagues de l’arbrat viari i els espais verds de Mataró
Segon. En data 25 d’agost de 2017, dintre del termini concedit a l’efecte, l’empresa
Moix Serveis i Obres -classificada en tercer lloc en la licitació que ens ocupainterposa recurs de reposició contra l’esmentat acord, en considerar que les
empreses classificades en primer i segon lloc, Urbaser i l’UTE Mataro Control Integral
de Plagues, no compleixen els següents requisits exigits en els plecs de
prescripcions tècniques:
“3.2- La maquinària serà del tipus Martignani amb atomitzador Phantom – Ecology,
tan per estalvi de producte com per respecte al Medi Ambient.
3.3- Els nebulitzadors pneumàtics de la sortida del canó seran amb el sistema KWH,
amb ventilador centrífug de doble aspiració, per poder distribuir els diferents volums
de brou, des del mes baix ( de 5 a 50 lts/ha.) fins el normal ( mes de 600 lts./ha.). I
amb unes gotes de 90 a 150 micres.”

FONAMENTS DE DRET
Primer. Compliment dels requisits per part d’Urbaser
De l’apartat 1.1. “Vehicles i maquinària assignats al servei”, de la proposta tècnica
presentada per Urbaser, es desprèn que la maquinària ofertada compleix els requisits
exigits al plec de prescripcions tècniques. Per tant, cal desestimar el recurs presentat
en aquest sentit.
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Segon. Compliment dels requisits per part de l’UTE Mataró Control Integral de
Plagues

Revisada la documentació de la UTE Mataró Control Integral de Plagues,
efectivament no incorpora la totalitat de la maquinària especificada als plec de
prescripcions tècniques.
Tercer. Conseqüències jurídiques

El reconeixement de que el segon classificat, UTE Mataró Control Integral de
Plagues, no compleix la totalitat dels requisits exigits, no afecta la validesa de
l’adjudicació acordada, atès que en el fonament primer han quedat desestimades les
al·legacions formulades pel recurrent en relació a l’empresa Urbaser i, per tant,
aquest continua sent el licitador classificat en primer lloc, i no queda afectada
l’adjudicació al seu favor.
En aquest sentit, es pronuncien dos articles de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques:

Article 49.2. La nul·litat o anul·labilitat en part de l'acte administratiu no implica la de
les seves parts independents d'aquella, llevat que la part viciada tingui tanta
importància que sense aquesta l'acte administratiu no s'hauria dictat.

Article 51. L'òrgan que declari la nul·litat o anul·li les actuacions ha de disposar
sempre la conservació d'aquells actes i tràmits el contingut dels quals s'hauria
mantingut igual si no s'hagués comès la infracció.
Quart. Competència
D’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, és competent per resoldre el recurs de
reposició el mateix òrgan que hagi dictat l’acte recorregut.

En ús de les facultats atorgades, qui subscriu, president de la Mesa de Contractació,
PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
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ÚNIC. Estimar parcialment el recurs de reposició presentat per l’empresa Moix
Serveis i Obres contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de
2017, pels qual es va adjudicar a l’empresa Urbaser,SA el contracte del servei de
gestió integrada de plagues de l’arbrat viari i els espais verds de Mataró, en el sentit
d’estimar les al·legacions contra la UTE Mataró Control Integral de Plagues, però no
les presentades contra l’oferta de Urbaser, SA.
Aquesta estimació parcial del recurs no afecta la validesa de l’adjudicació del
contracte a favor d’Urbaser, SA, d’acord amb el previst a l’art. 51 de la Llei 39/2015”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA
SALUT.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:

“Relació de fets

1. Per informe del coordinador-tècnic de Prevenció de Riscos Laborals, es sol·licita la
contractació del servei de vigilància de la salut per la plantilla de l’Ajuntament de
Mataró, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
35.823,94 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
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A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats
de pròrroga i modificacions contemplades al plec, el valor estimat del contracte és de
78.812,67 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 09/11/2017, 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 09/11/2017 respecte a la previsió
d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de
la present contractació a la partida 320000/920220/16008 dels pressuposts
municipals que s’aprovin per als exercicis 2018 i 2019
Fonaments de dret
1. Aquest contracte correspon als anomenats de serveis, d’acord amb el que disposa
l’article 10 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.

2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de
la contractació, d’acord amb el previst als articles 109 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 (TRLCSP).
3. De conformitat amb el que disposa l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació, la forma de contractació
serà el procediment obert simplificat atès que el valor estimat per l’obra a
contractar és inferior a 1.000.000 euros, IVA no inclòs.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017, de 6
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Primer. Iniciar la contractació del servei de vigilància de la salut per la plantilla de
l’Ajuntament de Mataró, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 35.823,94 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del
contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats
de pròrroga i modificacions contemplades al plec, el valor estimat del contracte és de
78.812,67 euros.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques
particulars que regiran la contractació a la que fa esment el punt anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert simplificat.
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. Autoritzar la despesa de fins a 78.812,67 euros, més , a càrrec de la partida
710200/92471K/63200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2017. (Document comptable A núm. 58486)”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (6).

REQUERIMENT A L’ADJUDICATARI DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE

GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES DE MATARÓ, PERQUÈ CONTINUÏN PRESTANT
EL

SERVEI

FINS

QUE

QUEDI

DEFINITIVAMENT

RESOLT

EL

NOU

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
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“Relació de fets
1. En data 30 de novembre de 2016 va finalitzar la vigència del contracte del servei de
gestió de les deixalleries de Mataró, adjudicat a favor de l’empresa L’Arca del Maresme
Empresa Inserció, SLL per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2012
2. Abans de que s’acabés aquest termini, es va iniciar una nova licitació, en la qual van
sorgir discrepàncies que no van fer possible la seva adjudicació, per la qual cosa la Junta
de Govern Local, en sessions de dates 13/02/2017 i 19/06/2017, va acordar requerir
L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL, adjudicatària del contracte, perquè, tot i
l’extinció del contracte per finalització de la seva durada, continuessin prestant el servei,
fins que quedés definitivament resolt el nou procediment d’adjudicació.

3. La previsió era que el nou contracte estaria adjudicat en el mes de desembre de 2017,
però per informe de data 17/10/2017, el responsable de la Unitat de Residus i Neteja
Viària exposa que en l’actualitat es continuen realitzant les tramitacions oportunes, a fi i
efecte de garantir que la futura licitació prevista no esdevingui deserta, o bé amb la
mateixa problemàtica sorgida en l’anterior licitació.
4. Per tot l’exposat, i atès que la gestió de les deixalleries municipals és un servei públic
que l’Ajuntament té l’obligació de prestar, es necessari requerir novament l’empresa
L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL, perquè continuï prestant el servei fins que
s’adjudiqui el nou contracte, cosa prevista pel mes d’abril de 2018.

5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa derivada del present acord a
la partida 710100/162210/22799 del pressupost municipal aprovat per a la present
anualitat 2017, i es preveu la seva existència en el pressupost que s’aprovi per a l’exercici
2018.

Fonaments de dret
1. L’art. 67 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, estableix com a serveis mínims que han de
prestar els municipis amb població superior a 5.000 habitants la recollida de residus, la
neteja viària i el tractament de residus.
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2. L’art. 235 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya,
recull com una de les obligacions dels adjudicataris de contractes de gestió de serveis
públics, que en cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei
fins que un altre es faci càrrec de la gestió.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017, de 6 d’octubre,
de delegació de competències,

qui subscriu, regidor delegat de Serveis Centrals,

PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Requerir L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL, adjudicatària del
contracte del servei de gestió de les deixalleries de Mataró, perquè continuïn prestant el
servei fins que quedi definitivament resolt el nou procediment d’adjudicació, en les
mateixes condicions que regeixen actualment.
La data prevista per l’entrada en vigor del nou contracte és abril de 2018.
SEGON. Autoritzar i disposar a favor de L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL,
l’import de 98.266,97 € euros IVA inclòs, a càrrec de la partida 710100/162210/22799,
segons els següents imports i anualitats:


Exercici 2017: 24.566,74 € (doc. AD núm. 114756)



Exercici 2018: 73.700,23 € (doc. AD núm. 114758)”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

6 ADJUDICACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA TIC DE
DIRECTORI ACTIU DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
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“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 04/08/2017 es va iniciar l'expedient
de contractació del servei d’actualització de la infraestructura TIC en directori actiu de
l’Ajuntament de Mataró, mitjançant procediment obert simplificat, per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 53.719,01 euros, IVA no
inclòs.
2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, van presentar oferta 2 empreses
licitadores:


DISTRUBUÏDORA D’INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIAR, SL. (SERTEC).



ID GRUP, SA.

3. Tras l’obertura de les proposicions del sobre 2, es posa de manifest que ambdues
ofertes poden ser considerades desproporcionades o anormals, atès el dubte relatiu
al llicenciament emprat pel càlcul de les llicències necessàries per al correcte
desenvolupament del projecte.
Efectuat el tràmit previst a l’article 152 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), pel
que fa a l’empresa ID GRUP, mitjançant informe de data 10/11/2017 del cap de la
Secció d’Infraestructure i el cap de Servei del Servei de Sistemes d’Informació i
Telecomunicacions (SSIT) es dóna per correcta la justificació de l’oferta.
Pel que fa a la justificació presentada per SERTEC, d’acord amb l’informe esmentat,
es considera no justificada perquè es detecten alguns valors erronis o anormals en el
nombre de llicències a subministrar, la qual cosa no permetria llicenciar correctament
el nombre total de servidors que s’indiquen a l’oferta. Per aquest motiu, es proposa la
seva exclusió de la licitació.
4. En el mateix informe, el cap de Secció d’Infraestructures i el cap del Servei de
SSIT, va procedir a la valoració del sobre 2, amb el resultat següent:
Empresa

Oferta tècnica (sobre 30 punts)

IDE GRUP, SA

15 punts

SERTEC

Exclòs
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S’adjunta informe detallat del Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions.

5. En sessió pública de la Mesa de contractació de data 16/11/2017, es procedeix a
l’obertura del sobre 3 corresponent a la proposició econòmica, amb el resultat
següent:

Empresa

Oferta
econòmica (IVA
no inclòs)

Puntuació (sobre 70 punts)

53.660,40€

70 punts

IDE GRUP, SA

Per tant, amb una puntuació final de 85 punts, es proposa l’adjudicació del contracte
a favor de ID GRUP, SA., ja que la seva oferta s’ajusta als requeriments dels plecs
que regeixen la contractació.
S’adjunta

informe

d’adjudicació

del

Servei

de

Sistemes

d’Informació

i

Telecomunicacions, de data 16/11/2017.
6. Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses
derivades de la present contractació a la partida 300600/92031Z/64102 del
pressupost municipal que s’aprovi per a l’exercici 2018.
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. Declarar exclosa de la licitació a Distribuidora d’Informàtica i Sistemes
Auxiliars, SL. (SERTEC) pels motius exposats anteriorment, d’acord amb l’article
152.3 del TRLCSP.
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SEGON. Adjudicar a l’empresa ID GRUP, SA., el contracte de servei d’actualització
de la infraestructura TIC en directori actiu de l’Ajuntament de Mataró, per l’import de
53.660,40€, IVA no inclòs.
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que ID GRUP, SA., perquè, en el
termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació
del present acord presenti:
a) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró
l’import de 2.683,02 euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al 5%
de l’import d’adjudicació.
b) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors,
degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o
nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre
Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant.
c) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar,
amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula.

d) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
e) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi
d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any de més
volum de negoci dels tres últims acabats, sigui almenys de 120.800 euros.

f) Una relació dels principals serveis realitzats durant els cinc últims anys incloent
import, data i destinatari, públic o privat.

g) Un mínim de tres certificats que acreditin haver realitzat correctament en els últims
cinc anys projectes anàlegs per import mínim de 50.000 euros cadascun. Aquests
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certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi
prestat el servei.

h) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de
las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la
Igualtat Efectiva de Dones i Homes. (Només si els és exigible pel nombre de
personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta
normativa).
i) Declaració assumint les obligacions que es contemplen en l’Annex Principis ètics
i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la
seva activitat.
Advertint-lo que en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta i es procedirà a declarar deserta la licitació.
QUART. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de
31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat, les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els
documents i les dades que hi figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar una
declaració responsable en que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el
certificat no han experimentat variació.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. 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 80 euros, per
la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
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SETÈ. Disposar a favor de ID GRUP, SL., l’import total de 64.929,08€, a càrrec de la
partida 300600/92031Z/64102 del pressupost municipal que s’aprovi per a l’exercici
2018 (document comptable AD_FUT núm. 127159).
VUITÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a la corresponent partida del pressupost de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovi pels
exercicis 2018, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació
durant l’esmentada anualitat.
NOVÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, autoritzar el document comptable invers
següent: A/ núm. 127111 per import de 65.000,00€.

DESÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
7 APROVAR UNA MODIFICACIÓ DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER
L’EXERCICI 2017, PER A LA COBERTURA DE PLACES QUE FIGUREN
VACANTS A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL,
CONSTITUÏDA PER 99 PLACES (56 DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARI I 43 DE LABORALS).

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“El 13 de març de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar una oferta d’ocupació
per l’exercici pressupostari de l’any, que consistia únicament en 4 places d’agent de
la policia local. En aquells moments, ens trobàvem emparats en el marc legislatiu de
la Llei de pressupostos generals de l’Estat aprovada pel 2016, norma molt més
restrictiva en matèria d’ocupació pública que l’actual.
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El 27 de juny de 2017, un cop aprovada la Llei 3/2017, de pressupostos generals de
l’Estat per l’any 2017 (en endavant LPGE), es va obrir un nou escenari molt diferent.
Així, l’art. 19 proposa l’aplicació de diverses mesures d’estabilització de l’ocupació a
les Administracions, reforçant els serveis més essencials i deixant cert marge de
discrecionalitat tècnica i política a les Administracions convocants, que podran
apreciar altres prioritats diferents de les que assenyala la pròpia llei. Per tant, a
diferència de les anteriors, aquesta estableix criteris d’ocupació pública que se sumen
–i en alguns casos es solapen- a una taxa de reposició d’efectius de percentatges
més favorables.
L’aprovació de la LPGE i de les mesures d’estabilització de l’ocupació que conté, ens
permetrà posar en marxa una Oferta d’Ocupació Pública molt extensa i variada, que
vindrà a sumar-se a les ofertes d’ocupació d’exercicis pressupostaris anteriors,
encara vigents i pendents d’executar i les posteriors. Això és degut a què encara que
l’aprovació de l’OOP té caràcter anual, les convocatòries es poden iniciar dins del
termini de tres anys, motiu pel qual les OOP s’aniran superposant. A banda, hem de
tenir present que l’índex de temporalitat de l’Ajuntament de Mataró a data d’avui, del
personal de la plantilla que és estructural, és d’un 26,81%. Per donar compliment
amb l’objectiu que ha fixat la LPGE de 2017, d’arribar a un 8% màxim de temporalitat
per al 2019, l’OOP de 2018 i de 2019 també haurà de fer servir criteris amplis de
reposició d’efectius.
Aquesta circumstància conjuntural no té precedents en la història recent dels
recursos humans de l’Ajuntament de Mataró. De fet, en el moment actual sumant
ofertes anteriors amb l’actual proposta, parlem d’un total de 124, de diversa
naturalesa, categoria i règim. És per tots aquests motius, que presentarem un únic
document d’Oferta d’Ocupació Pública, que també recollirà les ofertes anteriors ja
aprovades, amb l’objectiu de facilitar la gestió, la publicitat i el seguiment d’aquest
instrument bàsic de planificació dels recursos humans. S’adjunta a aquesta proposta
el document OOP, amb les 124 places (73 de personal funcionari i 51 de laborals).
L’art. 60 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei dels ens locals (en endavant, RPSEL) i en el mateix sentit, l’art. 70
del TRLEBEP, especifiquen que la modificació de l’oferta d’ocupació pública
requereix els mateixos tràmits d’aprovació, publicació i comunicació que l’oferta
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principal. En tot cas, no es considerarà modificació l’augment de les places objecte de
convocatòria en un 10%, si així es preveu genèricament i específicament a l’oferta i
sempre que s’aprovi per decret de l’Alcalde-President de la corporació abans de l’inici
de les proves.
D’altra banda, i segons l’acta de sessió de la mesa negociadora del passat 17
d’octubre de 2017, s’han acordat els criteris generals de l’OOP amb la representació
dels treballadors, donant compliment a l’art. 37.1.i, del text refós de la Llei de l’estatut
bàsic de l’empleat públic, sobre matèries de negociació.
Pel que fa a la informació que ha de contenir aquest acord, l’art. 56 del RPSEL, diu
que l’OOP s’ha d’agrupar en dos annexos, un per les places de personal funcionari
l’altre, de personal laboral. L’ANNEX 1, ha de contenir els apartats següents:
classificació per subescales i, si s'escau, per classes i categories, denominació
concreta segons la plantilla, grup, nº de vacants, nº de places reservades a promoció
interna, sistema de selecció. L’ANNEX 2, ha de contenir la categoria, denominació
del lloc de treball, nivell de titulació, nº de vacants, nº de places reservades a
promoció interna, sistema de selecció.
D’acord amb l’art. 57 del RPSEL, l’OOP l’ha d’aprovar l’òrgan corporatiu màxim de
l’entitat local. En aquest cas i de conformitat amb el punt segon del decret 8832/2017
de 6 d’octubre, sobre reordenació de competències als regidors delegats, és la Junta
de Govern Local qui l’ha d’aprovar. Posteriorment, s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, remetre còpia a la Direcció General d’Administració Local
de la Generalitat de Catalunya, així com comunicar-ho als òrgans de l’Administració
de l’Estat corresponents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar una modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació de 2017, per a la
cobertura de les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i
laboral, constituida per 99 places (56 de la plantilla de personal funcionari i 43 de
laborals), d’acord amb el següent:
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MODIFICACIÓ DE L'OFERTA D'OCUPACIO PÚBLICA - EXERCICI DE 2017
ANNEX 1: PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

GRUP/
CATEGORIA

Nº PLACES

TÈCNIC/A CULTURA ESP.

AE

SERVEIS
ESPECIALS

COMESES
ESPECIALS

A1

1

TÈCNIC/A SUPERIOR ARXIVER/A

AE

A1

1

A1

1

A1

1

A1

4

PLAÇA

TECNICA

_

SERVEIS
ESPECIALS
SERVEIS
ESPECIALS
SERVEIS
ESPECIALS

COMESES
ESPECIALS
COMESES
ESPECIALS
COMESES
ESPECIALS

TÈCNIC/A SUPERIOR

AE

TÈCNIC/A SUPERIOR

AE

TÈCNIC/A SUPERIOR

AE

EDUCADOR/A SOCIAL

AE

TECNICA

_

A2

1

TAE ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

AE

TECNICA

_

A2

1

TAE ENGINYER/A TÈCNIC/A

AE

TECNICA

_

A2

3

TÈCNIC/A CULTURA

AE

1

AE

A2

1

TÈCNIC/A MITJÀ/NA

AE

A2

3

TÈCNIC/A MITJÀ/NA GESTIÓ

AE

COMESES
ESPECIALS
COMESES
ESPECIALS
COMESES
ESPECIALS
COMESES
ESPECIALS

A2

TÈCNIC/A MITJÀ/NA

SERVEIS
ESPECIALS
SERVEIS
ESPECIALS
SERVEIS
ESPECIALS
SERVEIS
ESPECIALS

A2

1

ADMINISTRATIU/VA AG

AG

C1

4

C1

1

C1

1

C2

1

TÈCNIC/A ESPECIALISTA

AE

TÈCNIC/A SUPORT

AE

AGENT POLICIA

AE

ADMINISTRATIVA

_

SERVEIS
ESPECIALS
SERVEIS
ESPECIALS
SERVEIS
ESPECIALS
SERVEIS
ESPECIALS
SERVEIS
ESPECIALS

COMESES
ESPECIALS
COMESES
ESPECIALS
POLICIA I
VIGILANTS
POLICIA I
VIGILANTS
COMESES
ESPECIALS

AGENT POLICIA

AE

AUX. TÈCNIC/A INSPECTOR/A

AE

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

AG

AUXILIAR

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

AG

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

AG

CODI PLAÇA
S/PLANTILLA

MODALITAT
D'ACCÉS
CONCURS OPOSICIÓ
3841*
LLIURE
CONCURS OPOSICIÓ
34
PROMOCIÓ INTERNA
CONCURS OPOSICIÓ
4228
LLIURE
CONCURS MOBILITAT
3752
INTERAD.
31071,31072,31073,3 CONCURS OPOSICIÓ
1074
PROMOCIÓ INTERNA
CONCURS OPOSICIÓ
3942*
LLIURE
CONCURS OPOSICIÓ
163
PROMOCIÓ INTERNA
CONCURS OPOSICIÓ
110,36,371,
LLIURE
CONCURS OPOSICIÓ
3845*
LLIURE
CONCURS OPOSICIÓ
2021
LLIURE
CONCURS OPOSICIÓ
31075,31076,31077,
PROMOCIÓ INTERNA
CONCURS OPOSICIÓ
368
LLIURE
CONCURS OPOSICIÓ
PROMOCIÓ INTERNA
CONCURS OPOSICIÓ
8
LLIURE
CONCURS OPOSICIÓ
LLIURE
OPOSICIÓ LLIURE
226,296 ,311,443

C2

3

C2

3

_

C2

19

AUXILIAR

_

C2

3

AUXILIAR

_

C2

2

158,154,155

CONCURS MOBILITAT
INTERAD.
CONCURS OPOSICIÓ
LLIURE

484,12,2402,3788,
CONCURS OPOSICIÓ
2251,31069,508,3106
LLIURE
6,31067,346,85,2401,
2305,509,112,31068,
2341,4206,2077,4203
CONCURS OPOSICIÓ
,4069,4205,
TORN PERSONES
DISC.
nova creació,
CONCURS OPOSICIÓ
pendent aprovació
PROMOCIÓ INTERNA
plantilla ple novembre

*s/acord de ple de 16/11/2017,les places nºs 3841, 3845 i 3942 són de la plantilla de lab orals i es reconvertiran a funcionari en el moment de
la convocatòria

TOTAL: 56 PLACES.
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MODIFICACIÓ DE L'OFERTA D'OCUPACIO PÚBLICA - EXERCICI DE 2017
ANNEX 2: PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

PROFESSOR/A 2ARIA A
PROFESSOR/A 2ARIA A

GRUP/
CATEGORIA
A1
A1

PROFESSOR/A 2ARIA A

A1

1

EDUCADOR/A 1ER CICLE ED. INF.

A2

12

EDUCADOR/A 1ER CICLE ED. INF.

A2

1

MESTRE/A ADULTS
PROFESSOR/A 2ÀRIA B

A2
A2

1
8

PROFESSOR/A 2ÀRIA B

A2

1

TÈCNIC/A MITJÀ/NA PROMOCIÓ CIUTAT I
COMERÇ

A2

1

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 4034

OFICIAL PRIMERA

C1

2

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 2046,2050

OFICIAL PRIMERA

C1

2

TÈCNIC/A ESPECIALISTA

C1

1

AUXILIAR DE SERVEIS

C2

4

AUXILIAR DE SERVEIS

C2

1

CONSERGE

AP

1

CONSERGE
PEÓ

AP
AP

6
2

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE
CONCURS OPOSICIÓ
PROMOCIÓ INTERNA
CONCURS OPOSICIÓ
PROMOCIÓ INTERNA
CONCURS OPOSICIÓ
PROMOCIÓ INTERNA
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE
TORN PERS. DISC.
INTEL·LECTUAL
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

PLAÇA

Nº PLACES

MODALITAT D'ACCÉS

1
6

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE
CONCURS OPOSICIÓ TORN
PERSONES DISC.
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE
CONCURS OPOSICIÓ TORN
PERSONES DISC.
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE
CONCURS OPOSICIÓ TORN
PERSONES DISC.

CODI PLAÇA
S/PLANTILLA
4171
4173,4175,415
5,4167,4170,41
76
4024,4020,401
7,4023,4013,40
25,4018,4015,4
4178
4074,4076,409
3,4079,4095,40
77,4075,4092,4

2029,2047
3772
2385*,3793,37
98,3799
3796
31078*,3820,4
067,4066,4062,
4051,4053
2172,216

s/acord de ple de 16/11/2017, les places nº 2385 i 31078 són de la plantilla de funcionaris i es reconvertiran a laborals en el
moment de la convocatòria

TOTAL: 43 PLACES.
SEGON.- Establir que les places de l’Oferta Pública, podran ser augmentades en un
10% addicional, abans de l’inici de les proves selectives, en els termes establerts a
l’art. 70.1, del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (TRLEBEP).
TERCER.- Publicar íntegrament la present resolució al DOGC i BOPB i comunicar-ho
a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, així com
als òrgans de l’Administració de l’Estat corresponents.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL
-secció d’habitatge-

8 RATIFICAR ELS DECRETS DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER OBRES DE
REHABILITACIÓ DE LLEI DE BARRIS.

El senyor Joan Vinzo Gil, Regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat,
Salut Pública, Consum i Gent Gran, presenta la proposta següent:
D’una banda, la regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, en virtut de la delegació atorgada per Resolució d’Alcaldia en data 15 de
juny de 2015, resolgué per Decrets número 6777/2017, 6776/2017, 6775/2017,
6774/2017 i 6771/2017, de data 18 de juliol de 2017 i Decrets número 7910/2017, de
7 de setembre, i número 8562/2017, de 27 de setembre de 2017, aprovar la
concessió d’ajuts per a les obres executades en els edificis de les comunitats de
propietaris, la identificació, per la quantia i pel concepte de les quals es relacionen
més a baix, dins la convocatòria d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de
l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Rocafonda-El Palau, en el marc dels ajuts
atorgats en base a la Llei de Barris 2/2004, de 4 de juny, aprovades per la Junta de
Govern Local, en sessió celebrada en data 27 de febrer de 2017.
Altrament per resolucions d’Alcaldia, de data 1 d’agost de 2017, amb número
7178/2017, 7175/2017 (esmenat per resolució d’Alcaldia 9291/2017, de 20 d’octubre)
i 7191/2017 (esmenat per resolució d’Alcaldia 8640/2017, de data 2 d’octubre),
s’acordà aprovar la concessió de la mateixa tipologia d’ajuts que els referits
anteriorment i que es s’inclouen en la relació esmentada.

Per altra banda, amb motiu de la reordenació de les delegacions de competències a
regidors delegats, aprovada per Decret d’Alcaldia número 8837/2017, de 6 d’octubre
de 2017, el regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut pública,
Consum i Gent Gran, resolgué aprovar la concessió de la mateixa tipologia d’ajuts
que els referits anteriorment per Decrets número 9240/2017, 9238/2017, 9237/2017,
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9244/2017, 9239/2017, 9235/2017, 9245/2017, de data 19 d’octubre de 2017 i 9639
de data 2 de novembre de 2017.
Les citades resolucions s’identifiquen de forma extractada en la següent relació:

1. Decret núm.:
Expedient:
Persona beneficiària:

6777/2017, de 18 de juliol de 2017
2017-0003/SUB
Comunitat de Propietaris del carrer Músics
Cassadó, núm. 18, de Mataró, amb CIF H59669259,

Tipus d’obres:

Rehabilitació façana

Import concedit:

14.670,25 euros

Doc. comptable “D”: núm. 12017000061465

2. Decret núm.:
Expedient:

6776/2017, de 18 de juliol de 2017
2017-0004/SUB

Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris del carrer Josep Faneca, núm.
1, de Mataró, CIF H59067983
Tipus d’obres:
Import concedit:

Rehabilitació façana
8.706,10 euros

Doc. comptable “D”: núm. 12017000061462

3. Decret núm.:
Expedient:

6775/2017, de 18 de juliol de 2017
2017-0013/SUB

Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris del carrer Arquitecte Goday,
núm.20, de Mataró, CIF H59608455
Tipus d’obres:

Reparació estructural

Import concedit:

119.532,63 euros

Doc. comptable “D”: núm. 12017000061456

4. Decret núm.:
Expedient:

6774/2017, de 18 de juliol de 2017
2017-0020/SUB

Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris del carrer Poeta Punsola, núm.
42, de Mataró, CIF H64014236
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Tipus d’obres:

Reparació façana, cobertes i mitgera i reparació
instal·lacions i altres elements comunitaris

Import concedit:

19.678,74 euros

Doc. comptable “D”: núm.12017000061443

5. Decret núm.:
Expedient:

6771/2017, de 18 de juliol de 2017
2017-0050/SUB

Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris del carrer Frank Marshall, núm.
34, de Mataró, CIF H61024030
Tipus d’obres:

Reparació façana

Import concedit:

7.411,34 euros

Doc. comptable “D”: núm. 12017000063096

6. Decret núm.:
Expedient:

7178/2017, d’1 d’agost de 2017
2017-0005/SUB

Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris del carrer Mèxic, núm. 78, de
Mataró, amb CIF H59759373
Tipus d’obres:

Rehabilitació façana

Import concedit:

23.386,02 euros

Doc. comptable “D”: núm.12017000077155

7. Decret núm.:

7175/2017, d’1 d’agost de 2017 (Decret esmena
9291/2017)

Expedient:

2017-0052/SUB

Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris del carrer Siete Partidas, núm.
65-67, de Mataró, CIF H61969143
Tipus d’obres:

reparació de façanes, cobertes i/o patis de llum

Import concedit:

48.401,88 euros

Doc. comptable “D”: núm.12017000077150

8. Decret núm.:

7191/2017, d’1 d’agost de 2017 (Decret d’esmena
8640/2017)

Expedient:

2017-0076/SUB
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Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris del carrer Joan Miró, número
14, de Mataró, CIF H59753954
Tipus d’obres:

Rehabilitació façana, cobertes i/o patis de llum i en la
reparació d’instal·lacions i altres elements comuns de
l’edifici.

Import concedit:

27.665,53 euros

Doc. comptable “D”: núm.12017000077160

9. Decret núm.:
Expedient:

7910/2017, de 7 de setembre
2017-0032/SUB

Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris del carrer Arquitecte Goday,
número 9, de Mataró, CIF H60026366
Tipus d’obres:

Rehabilitació d’instal·lacions i/o altres elements comuns
de l’edifici i d’obres de millora de l’accessibilitat de
l’edifici.

Import concedit:

14.595,20 euros

Doc. comptable “D”: núm.12017000080544

10. Decret núm.:
Expedient:

8562/2017, de 27 de setembre
2017-0077/SUB

Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris del carrer Bombers Madern i
Clariana, número 14, de Mataró, CIF H59646448
Tipus d’obres:

Rehabilitació façana, cobertes i/o patis de llum i altres
elements comuns de l’edifici.

Import concedit:

12.516,87 euros

Doc. comptable “D”: núm.12017000089193

11. Decret núm.:
Expedient:

9240/2017, de 19 d’octubre
2017-0080/SUB

Persona beneficiària: Comunitat

de

Propietaris

del

carrer

República

Dominicana, número 52, de Mataró, CIF H66483306
Tipus d’obres:

Rehabilitació façana, cobertes i/o patis de llum i en la
reparació d’instal·lacions i altres elements comuns de
l’edifici.
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Import concedit:

8.649,86 euros

Doc. comptable “D”: núm.120170000111900

12. Decret núm.:
Expedient:

9238/2017, de 19 d’octubre
2017-0006/SUB

Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris del carrer Siete Partidas
número 81, de Mataró, CIF H59603837
Tipus d’obres:

Reparació d’instal·lacions i altres elements comuns de
l’edifici.

Import concedit:

17.237,26 euros

Doc. comptable “D”: núm.120170000111907

13. Decret núm.:
Expedient:

9237/2017, de 19 d’octubre
2017-0008/SUB

Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris de l’avinguda Perú, número 86,
de Mataró, CIF H59649428
Tipus d’obres:

Rehabilitació façana.

Import concedit:

29.167,50 euros

Doc. comptable “D”: núm.120170000111905

14. Decret núm.:
Expedient:

9244/2017, de 19 d’octubre
2017-0106/SUB

Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris del carrer Pablo Picasso,
número 24, de Mataró, CIF H63903041
Tipus d’obres:

Reparació façana, cobertes i/o patis de llum i en la
reparació d’instal·lacions i altres elements comuns de
l’edifici.

Import concedit:

33.002,83 euros

Doc. comptable “D”: núm.120170000113464

15. Decret núm.:
Expedient:

9239/2017, de 19 d’octubre
2017-0113/SUB

Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris del carrer Sor Lucil·la, número
5, de Mataró, CIF H59684951
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Tipus d’obres:

Rehabilitació de façana.

Import concedit:

33.203,58 euros

Doc. comptable “D”: núm.120170000111927

16. Decret núm.:
Expedient:

9235/2017, de 19 d’octubre
2017-0078/SUB

Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris del carrer Frank Marshall,
número 11-13, de Mataró, CIF H66260415
Tipus d’obres:

Reparació de façanes, cobertes i/o patis de llum.

Import concedit:

13.679,79 euros

Doc. comptable “D”: núm.120170000113466

17. Decret núm.:
Expedient:

9245/2017, de 19 d’octubre
2017-0147/SUB

Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris del carrer Músics Cassadó,
número 2, de Mataró, CIF H59789628
Tipus d’obres:

Rehabilitació de façanes, cobertes i/o patis de llum.

Import concedit:

22.134,90 euros

Doc. comptable “D”: núm.120170000113467

18. Decret núm.:
Expedient:

9639/2017, de 2 de novembre
2017-0110 /SUB

Persona beneficiària: Comunitat de Propietaris del carrer Joan Miró, número
32, de Mataró, CIF H61041653
Tipus d’obres:

Rehabilitació de façanes, cobertes i patis de llum.

Import concedit:

6.359,72 euros

Doc. comptable “D”: núm.120170000115714
Resolucions aquestes que s’annexen en còpia a la present proposta.
D’acord amb el punt 10 de les bases reguladores, la resolució de concessió
correspon a l’alcalde o conseller delegat, si bé l’article 19è. de les bases d’execució
del Pressupost 2017 disposa que els òrgans competents per aprovar la disposició de
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despeses seran els mateixos que per l’autorització; acte que efectuà la Junta de
Govern Local en raó de la quantia total destinada als ajuts convocats.
A fi d’agilitar la seva tramitació, aquests decrets atorgaren l’ajut alhora que aprovaren
els corresponents documents comptables de disposició de la despesa, restant
subjectes a ratificació de la Junta de Govern Local com a òrgan competent.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció, si escau, del següent
ACORD:
Primer.-

Ratificar els Decrets citats en la part expositiva de la present amb
números:
- 6775/2017, 6776/2017, 6774/2017, 6771/2017 i 6777/2017, de
data 18 de juliol de 2017;
- 7178/2017, 7175/2017 i 7191/2017 de data 1 d’agost de 2017;
- 7910/2017, de 7 de setembre de 2017;
- 8562/2017, de 27 de setembre de 2017;
- 9240/2017, 9238/2017, 9237/2017, 9244/2017, 9239/2017,
9235/2017 i 9245/2017, de data 19 d’octubre de 2017;
- 9639, de data 2 de novembre de 2017
L’objecte dels quals és la concessió d’ajuts per a obres i rehabilitació i
millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Rocafonda-El
Palau, en el marc dels ajuts atorgats en base a la Llei de Barris 2/2004,
de 4 de juny, per a les obres executades en els edificis de les
comunitats de propietaris, l’extracte dels quals dels quals consten a la
part expositiva i que en còpia s’annexen a la present.

Segon.-

Notificar la present resolució a les persones interessades amb els
advertiments legals oportuns”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

9 DESESTIMACIÓ RECURS REPOSICIÓ INTERPOSAT PER JM. C. R., SL,
CONTRA LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN MOTIU DELS ESTUDIS I
TREBALLS PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL SEGONA DEL PLA ESPECIAL
D’USOS RECREATIUS EN LA MODALITAT DE MUSICALS I EN ELS ÀMBITS
DELS POLÍGONS INDUSTRIALS.
La

Senyora

Núria

Moreno

Romero,

regidora

delegada

d’Urbanisme,

Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:
“José Maria Colomer Ribot, en representació de José Maria Colomer Ribot, SL, ha
interposat recurs de reposició el 31 de juliol de 2017, dins de termini, per via digital
mitjançant tramitsenlinia@ajmataro.cat, contra l’acord segon de la Junta de Govern
Local de 3 de juliol de 2017, publicat al BOP de 7 de juliol següent, pel qual en motiu
dels estudis i treballs per la Modificació puntual segona del Pla especial d’usos
recreatius en la modalitat de musicals i en els àmbits dels polígons industrials, suspèn
durant els estudis i com a màxim per un any, l’atorgament de llicències,
comunicacions prèvies o altres autoritzacions que comportin la implantació o
ampliació d’aquestes activitats.
En l’escrit del recurs de reposició també va sol·licitar la suspensió de l’executivitat de
l’acte impugnat, a l’empara de l’article 117 de la Llei 39/2015, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que ha estat denegada per
decret d’alcaldia núm. 7411/2017 de 22 d’agost, i tramesa la notificació, dins del
termini previst d’un mes des de la sol·licitud.
Al·lega la nul·litat de l’acte administratiu pels motius següents:

a) Interpretació restringida de la suspensió de llicència, establerta en la
jurisprudència, entre moltes la del STSJC Sala Contenciosa Administrativa, de 4 de
març de 1996, RJCA 1996/440.
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b) Desviació de poder, recollit a l’article 70.2 de la LJCA, i transcriu un paràgraf de la
Sentència de 11 de maig de 2012, del Tribunal Suprem, Sala Quinta Contenciosa
Administrativa, conforme existeix no sols quan s’acredita que l’administració
persegueix una finalitat privada o un propòsit inconfessable, estrany a qualsevol
defensa dels interessos generals, sinó també quan es persegueix un interès públic
aliè i, per tant distint al que preveu l’ordenament jurídic pel cas. Considera hi ha
indubtable desviació de poder per:

-

L’alarma social era l’acusació per oposar-se a la concessió de llicència d’activitats
de la que és titular, i per la suspensió s’al·leguen problemes de convivència i de
distorsió del teixit empresarial, inaudites fins ara, cosa que resulta contrària a la
doctrina dels actes propis i a la coherència més elemental.

-

Fa esmen a altres sentències i recursos interposats contra la primera modificació
del Pla especial d’usos recreatius (STSJ de 23.10.2012), contra l’Ordenança
municipal sobre activitats on es realitzen activitats de naturalesa sexual en que
s’anul·la la disposició transitòria (STSJC de 02.04.2015 recurs núm. 110/2014), i
contra la caducitat de la llicència d’activitats objecte de debat (recurs núm.
112/2016 pendent de dictar sentència pel TSJC).

-

Amb tots aquests antecedents, en el moment d’acordar la suspensió de llicències
existia la possibilitat d’iniciar l’activitat d’una llicència concedida en gener de 2010,
completament legal, però que el consistori vol impedir a tota costa, segons
manifestacions públiques de responsables polítics en els mitjans de comunicació,
en aquesta legislatura i les dos anteriors. No té dubtes que es tracta d’un
recobriment formal d’una decisió presa ad hoc, per impedir una activitat en
concret que no persegueix un interès general.

-

S’estén en explicacions relatives al procediment administratiu i contenciós de
l’Ordenança, on s’exposa la voluntat municipal de restringir l’exercici d’activitats
de naturalesa sexual fins el punt de fer-la antieconòmica. L’acord recorregut és un
acte més per impedir la instal·lació de l’activitat, guanyar temps amb la suspensió
i promulgar una nova normativa, amb vulneració de l’article 10 de la Directiva
2006/123, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior (i el seu
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considerant 9), l’article 5 de la Llei 1772009, de 23 de novembre, sobre l’accés a
les activitats de serveis i el seu exercici, i l’article 38 de la Constitució espanyola,
amb evident desviació de poder i inclús podria plantejar-se un delicte de
prevaricació.
A l’al·legació a) resulta que la jurisprudència en relació a la interpretació restrictiva de
la suspensió de llicències, fa referència a que sols pot ser aplicada “en els supòsits
expressament previstos per la llei”, no es pot estendre a altres drets com és la
expropiació forçosa (STSJC núm. 14/2014 de 7 de gener, rec. 94/2013). Precisament
la suspensió de les llicències d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos, en
discussió, estan expressament contemplades a l’article 73.1 Decret Legislatiu 1/2010,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).
A l’al·legació b) no resulta escaient al·legar desviació de poder per finalitats ocultes i
diferents a les previstes a la norma, quan la pròpia recurrent transcriu un paràgraf de
l’acord on diu “es planteja la necessitat d’evitar la instal·lació de noves activitats
recreatives en els polígons industrials”, coincidint amb la prevista a l’article 73.1 del
TRLU, que és prendre mesures cautelars i provisionals per impedir concessions de
llicències contràries al nou planejament, sense que afecti a les llicències concedides.
En contestació als indicis en que basa la recurrent la desviació de poder, resulta que:

-

L’abast de la llicència d’activitats que defensa i la suspensió de llicències que
recorre són molt diferents. Aquesta última afecta a totes les activitats d’usos
recreatius, que a més de les de naturalesa sexual inclou les desenvolupades en
locals dedicats a oferir música com les discoteques, bars musicals, sales de festa
i altres en els polígons industrials, les quals són el motiu que cada cap de
setmana s’omplin els seus carrers amb jovent consumint begudes alcohòliques a
la intempèrie que fan xivarri, deixen brutícia i quantitat d’ampolles trencades.
Diaris com La Vanguardia i El Periódico, han fet ressò d’aquesta situació, segons
els quals arriben d’arreu i principalment amb el tren de mitjanit procedent
d’Hospitalet, anomenat el tren del botellón on ja comencen a consumir alcohol, i
van en peregrinació uns mil metres des de l’estació a la zona del polígon del Pla
d’en Boet, on es concentra l’oferta de discoteques i pot arribar a reunir uns 10.000
joves, malgrat la intensificació de la imposició de multes per consum de begudes
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alcohòliques a la via pública, com també constaten el malestar dels veïns per
sorolls i brutícia. D’aquí la necessitat, igualment recollida a la premsa ja en abril
de 2016, de la necessitat d’impulsar el Pla d’oci nocturn de Mataró. Per tot això no
són situacions comparables per a poder aplicar la doctrina dels actes propis i ni la
necessitat de coherència en el planejament.

-

No correspon a l’acord de suspensió de llicències impugnat valorar l’Ordenança
municipal sobre activitats on es realitzen activitats de naturalesa sexual, ni la
existència i/o caducitat d’una llicència d’activitats concedida, solament li pertoca
detectar i plantejar la necessitat de canviar els usos recollits en el planejament en
l’àmbit afectat i evitar més situacions problemàtiques abans que es produeixin.
Com diu la Sentència núm. 203/2011 de 15 de març, del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, en
recurs núm. 416/2008, davant la mesura cautelar de suspensió de llicències en
exercici de les potestats urbanístiques discrecionals, no s’escau oposar
l’existència d’una autorització o llicència, ni la vulneració d’actes propis, ni de
confiança legítima, ni de seguretat jurídica, en ser mutants i canviant les
exigències, finalitat i interessos jurídic públic urbanístic.

Vist l’informe jurídic; els articles 24 i 25 de la Llei 39/2015, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques; els articles 73 i 74 del Decret
Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i la
jurisprudència esmentada, a la Junta de Govern Local, en virtut de les competències
delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, l’adopció, si
s’escau, dels següents ACORDS

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per José Maria Colomer Ribot,
SL, contra l’acord segon de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2017, pel qual
en motiu dels estudis i treballs per la Modificació puntual segona del Pla especial
d’usos recreatius en la modalitat de musicals i en els àmbits dels polígons industrials,
suspèn durant els estudis i com a màxim per un any, l’atorgament de llicències,
comunicacions prèvies o altres autoritzacions que comportin la implantació o
ampliació d’aquestes activitats.
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Segon.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.
Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del
Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de
substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

10
AMB

RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE
EXERCICI

CONCURRENT

DEL

SEGONA ACTIVITAT PRIVADA

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL

PRESENTADA PER A.C.M.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Supòsit de fet

I.

El senyor A.C.M.és funcionari de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb la
categoria de TAE informació-premsa, grup A1, de l’escala d’administració
especial, subescala tècnica, categoria tècnic superior i que ocupa un lloc de
treball de Tècnic de Comunicació.
Segons assenyala la Cap del Servei de Comunicació, l’horari del Sr. A.C.M. és
flexible, atès que ha d’assistir als plens, ja siguin ordinaris o extraordinaris, i a
les conferències institucionals que es fan al Saló de Sessions.
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II.

El Sr. A.C.M. ha presentat sol·licitud de compatibilitat de segona activitat
(registre

d’entrada

0812130008-1-2017-038521-1)

en

què

demana

compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una
activitat privada secundària per compte aliena a l’entitat FUNDACIÓ
TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, com a professor associat. La relació
laboral és mitjançant un contracte temporal per obra i servei, a temps parcial
realitzant com a màxim 6 hores setmanals, en horari de tarda i una retribució
anual d’uns 4.400 euros.
III.

De

la

documentació

analitzada

es

desprèn

que

la

FUNDACIÓ

TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME és una organització sense afany de
lucre promoguda per l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del
Maresme per gestionar i desenvolupar els estudis universitaris i el parc
empresarial i de l’emprenedoria del Tecnocampus. És una fundació de dret
privat amb vocació de servei públic en l’educació i en el desenvolupament
empresarial. El govern de la Fundació, en mans del patronat, màxim òrgan de
govern, es basa en un sistema de col·laboració públic i privat. En el patronat hi
són presents les administracions públiques, la universitat i l’empresa.
IV.

El senyor A.C.M., per Acord de Ple de data 6 de maig de 2015, té actualment
reconeguda una compatibilitat amb una activitat privada secundària de
caràcter professional, per compte propi, en acompanyament i assessoria per
al creixement professional i personal en qualsevol àmbit i en les seves
diferents manifestacions (counseling, mentoring, consultoria, coaching,
assessoria i formació), amb un horari de 5 hores (2,5 hores diàries, dues
tardes) i una remuneració aproximada de 3.000 euros l’any.

Fonaments de dret

1.

El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del Personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de
la Generalitat (dictada per la Generalitat de Catalunya) i al Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
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2.

L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
personal al servei

de les Administracions Públiques, disposa que “En

cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido
en el ámbito de aplicación de esta ley serà incompatible con el ejercicio de
cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o
menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su
imparcialidad o independencia.”
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de
les corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la
naturalesa jurídica de la relació de treball. I en igual sentit ho recull la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que a la seva exposició de
motius reflecteix, entre d’altres principis inspiradors d’aquesta:
- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques
a un sol lloc de treball;
- El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no
desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment
estricte dels deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin
comprometre la independència, la imparcialitat o l’objectivitat en les
tasques que tenen encomanades per raó del servei.
3.

L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici
d'activitats

professionals,

laborals,

mercantils

o

industrials

fora

de

l'Administració Pública requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el
qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari de l’interessat.
En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que
l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en
tots els casos, autorització expressa prèvia. I l’article 343 del Decret abans
referit senyala que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la
jornada de treball ni l’horari de l’interessat.
4.

Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de
compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en
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el sector públic o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, de modificació de les condicions del lloc de treball.
5.

Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per
sí o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter
professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei
d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi
el departament, organisme o entitat on estigués destinat.
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un
dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.

6.

L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal
comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades,
incloses les de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la
dependència o al servei d’Entitats o particulars, en els assumptes en què
estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir
per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les
activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre
en el desenvolupament del lloc públic.

7.

L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el
personal a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la
seva condició pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o
professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

8.

L’art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que no és
possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses
les de caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat
professional hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l’entitat local en què presti serveis el personal; quan
l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat
o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del
personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local; la realització d’activitats
privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota
la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes en què
intervingui o hagi intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi
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d’intervenir per raó del lloc públic.
9.

L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, declara la compatibilitat de
l’exercici de la funció pública amb l’activitat privada si les dues activitats, la
funció pública i la privada, no superen la jornada ordinària incrementada en un
50%.
El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les
condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, estableix
que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5
hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2017 la
jornada ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts
setmanal (36,40 hores/setmana)
La jornada ordinària municipal setmanal (36,40) incrementada en un 50% és
de 55 hores/setmana.
El Sr. A.C.M. té una jornada completa, per tant, cal informar-lo que aquesta
segona activitat no podrà superar les 55 hores setmanals, per tal de respectar
els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la privada.

10.

L’article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement de
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat,
així com que l’autorització de compatibilitat està condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic.

11.

L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la
incompatibilitat en que s’hagi incorregut.
En aquest sentit, l’art. 240. o) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, tipifica com
a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre
incompatibilitats.

12.

L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen que
correspon al Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre
situacions de compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a instància de part
interessada, bé corresponguin a peticions concretes o afectin col·lectius
determinats. Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 7
d’abril de 2016, s’ha delegat a la Junta de Govern la competència sobre
declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del
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personal de la Corporació.
Vist l’informe jurídic corresponent.

Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.-

Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor A.C.M. entre
l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada
secundària, per compte aliena, a l’entitat FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ-MARESME, com a professor associat, en els termes i
paràmetres referits en la part expositiva del present acord.

SEGON.-

Informar a la persona interessada que:
-

El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de
treball i l’horari de l’interessat;

-

El reconeixement de compatibilitat del present acord quedarà
automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació
de les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la
segona activitat, que l’interessat haurà de comunicar a l’Ajuntament
de Mataró.

-

L’incompliment

d’allò

disposat

a

la

normativa

anteriorment

esmentada sobre el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una
falta disciplinària de caràcter molt greu.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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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