ACTA NÚM. 22/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 2 DE DESEMBRE DE 2013.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el dos de desembre de dos mil tretze, essent dos quarts de tres
de la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de
celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
senyor JOAN MORA I BOSCH, Alcalde - president
Hi concorren:
En Joan Mora i Bosch
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 Rodríguez 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
novembre de 2013

2

DESPATX OFICIAL

1

18 de

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

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei d'activitat física per a la gent
gran de Mataró.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4

Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Social 1 Mataró, en el procediment de
conflicte col·lectiu 736/2013 interposat contra el no abonament íntegrament de la paga
extraordinària de desembre (2012) pels respectius Presidents dels Comitès d'empresa
i Delegat de Personal de l'Ajuntament de Mataró i dels extints organismes autònoms
IME, IMPEM, IMAC i IE.

5

Modificar les Ofertes Públiques d’Ocupació principals per a l’any 2010 dels extints
Institut Municipal d’Educació i Institut d’Esports de Mataró, incorporats a l’Ajuntament
de Mataró, en el sentit de modificar el règim de dues places ja ofertades.

6

Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça
d’auxiliar de protocol i relacions públiques, grup C2, mitjançant concurs - oposició de
lliure accés.

7

Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça de
tècnic/a mitjà/na (RH), grup A2, mitjançant concurs - oposició de lliure accés.

8

Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball
especialitzat de coordinador/a de producció tècnica per concurs específic (de mèrit
amb proves).
SECRETARIA GENERAL

9

Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró
per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Maresme.

10

Interposar demanda civil de judici ordinari per culpa extracontractual, contra el/s
responsable/s de l’esfondrament de les cases del carrer Sant Antoni.
CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES
-Servei de Benestar Social-

11

Acceptar els ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa de
governs locals 2012-2015, "Programa complementari d'urgència social"
-Servei de Família-

12

Aprovar el II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró, 2013-2016

2

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Servei d’Espais Públics13

Aprovació inicial del Projecte del clavegueram del carrer Sant Joan Bosco, entre
València i Rosselló
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 18 de novembre de
2013.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

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

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

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
3

PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D'ACTIVITAT FÍSICA PER A LA GENT
GRAN DE MATARÓ.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per informe de data 21/10/2013, la Direcció d’Esports d’aquesta Corporació sol·licita
la tramitació de la contractació del servei d'activitat física per a la gent gran de
Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
36.022,14 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions, el valor estimat
del contracte és de 79.248,71 euros.
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 11/11/2013, 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 11/11/2013 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 620000/341310/22799 dels pressupost
municipals que s’aprovin per als exercicis 2014 i 2015.
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:
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Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei d'activitat física per a la gent
gran de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
fins a 36.022,14 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions, el valor estimat
del contracte és de 79.248,71 euros.
Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques
particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada
Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.
Quart.- Atendre la despesa de fins a 36.022,14 €, més 3.602,21 € en concepte d’IVA,
en total 39.624,35 €, a càrrec de la partida 620000/341310/22799, d’acord amb els
següents imports i anualitats:
Exercici 2014: 31.756,66 € (op. APOS núm. 93970)
Exercici 2015: 7.867,69 € (op. APOS núm. 93971)
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 2014 i 2015, a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
5

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
4

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL 1

MATARÓ,

EN

EL PROCEDIMENT

DE

CONFLICTE

COL·LECTIU 736/2013

INTERPOSAT CONTRA EL NO ABONAMENT ÍNTEGRAMENT DE LA PAGA
EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE (2012) PELS RESPECTIUS PRESIDENTS
DELS COMITÈS D'EMPRESA I DELEGAT DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT
DE MATARÓ I DELS EXTINTS ORGANISMES AUTÒNOMS IME, IMPEM, IMAC I
IE.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“La Sra. M.L.F., en qualitat de Presidenta del Comitè d’Empresa dels treballadors de
l’Ajuntament de Mataró, el Sr. P.M.G., en qualitat de President del Comitè d’Empresa
dels treballadors de l’extint Institut Municipal d’Educació, la Sra. M.R.S., en qualitat de
Presidenta del Comitè d’Empresa de l’extint Institut Municipal de Promoció
Econòmica, el Sr. J.S.M., en qualitat de President del Comitè d’Empresa de l’extint
Institut Municipal d’Acció Cultural, i el Sr. J.S.L.R., en qualitat de Delegat de Personal
dels treballadors de l’extint Institut d’Esports, van presentar demanda de conflicte
col·lectiu contra l’Ajuntament de Mataró davant el Jutjat Social de Mataró. La
demanda es va interposar contra la decisió empresarial de no abonar íntegrament la
paga extraordinària de desembre (2012), i es sol·licitava que es declarés el dret de
tots els treballadors de l’Ajuntament de Mataró (i dels seus extingits organismes
autònoms) a percebre la part proporcional de la paga extraordinària de desembre o
Nadal meritada fins a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, el 15 de juliol de 2012.
L’esmentada demanda es va tramitar davant el Jutjat Social 1 de Mataró, procediment
de conflicte col·lectiu 736/2013, assenyalant-se la data de judici el dia 30 d’octubre de
2013.
Vist que en data 31 d’octubre de 2013, el Jutjat Social núm. 1 de Mataró ha dictat
Sentència núm. 319/2013, per la qual resol estimar la demanda de conflicte col·lectiu
interposada pels Presidents dels Comitès d’empresa i Delegat de Personal de
l’Ajuntament i dels extints organismes autònoms –més amunt detallats,- declarant
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nul·la i no ajustada a dret la decisió de l’Ajuntament de Mataró de no abonar
íntegrament la paga extraordinària de desembre de 2012, declarant el dret del
personal laboral de l’Ajuntament de Mataró (i dels seus extingits organismes
autònoms) a percebre la part proporcional ja meritada de la paga extraordinària de
Nadal de 2012 des de l’1 gener de 2012 fins l’entrada en vigor del RD 20/2012, el 15
de juliol de 2012, condemnant a l’Ajuntament de Mataró a estar i passar per aquesta
declaració i a abonar la part proporcional de dita paga extraordinària no abonada en la
forma indicada.
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 565/2013, de 25
de gener, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de
la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent ACORD:
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència núm. 319/13, de data 31
d’octubre de 2013, dictada en el procediment de conflicte col·lectiu 736/2013 seguit
davant del Jutjat Social 1 de Mataró per la qual resol estimar la demanda de conflicte
col·lectiu interposada pels Presidents dels Comitès d’empresa i Delegat de Personal
de l’Ajuntament i dels extints organismes autònoms –més amunt detallats,- declarant
nul·la i no ajustada a dret la decisió de l’Ajuntament de Mataró de no abonar
íntegrament la paga extraordinària de desembre de 2012, declarant el dret del
personal laboral de l’Ajuntament de Mataró (i dels seus extingits organismes
autònoms) a percebre la part proporcional ja meritada de la paga extraordinària de
Nadal de 2012 des de l’1 gener de 2012 fins l’entrada en vigor del RD 20/2012, el 15
de juliol de 2012, condemnant a l’Ajuntament de Mataró a estar i passar per aquesta
declaració i a abonar la part proporcional de dita paga extraordinària no abonada en la
forma indicada.
Segon.- Executar en els seus propis termes la referida Sentència.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Direcció de Serveis Econòmics.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
5

Unanimitat. (7).

MODIFICAR LES OFERTES PÚBLIQUES D’OCUPACIÓ PRINCIPALS PER
7

A L’ANY 2010 DELS EXTINTS INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I INSTITUT
D’ESPORTS DE MATARÓ, INCORPORATS A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, EN
EL SENTIT DE MODIFICAR EL RÈGIM DE DUES PLACES JA OFERTADES.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Atès que el Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Educació va aprovar, en sessió
ordinària de data 23 de març de 2010, l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2010 de
l’Institut Municipal d’Educació.
Atès que conformava, entre altres, l’esmentada Oferta Pública d’Ocupació una plaça
de tècnic/a mitjà/na, grup A2, de la plantilla de personal laboral.
Atès que el President de l’Institut d’Esports de Mataró va aprovar, mitjançant
resolució de data 25 de maig del 2010, l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2010
de l’Institut d’Esports de Mataró, modificada per resolució del President de l’Institut
d’Esports de Mataró de data 11 d’abril de 2012.
Atès que conformava, entre altres, l’esmentada Oferta Pública d’Ocupació una plaça
de tècnic/a mitjà/na de gestió, grup A2, de la plantilla de personal laboral.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària de data 13 de
desembre de 2012 adoptà, amb el quòrum exigit per la Llei, l’aprovació definitiva de
l’extinció dels organismes autònoms Institut d’Esports, Institut Municipal d’Acció
Cultural, Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i Institut Municipal
d’Educació de l’Ajuntament de Mataró amb efectes 1 de gener de 2013, que suposà
la integració de la seva plantilla i relació de llocs de treball a la de l’Ajuntament de
Mataró, així com la subrogació en tots els drets i obligacions que tinguessin al seu
càrrec les entitats extingides.
Atès que el Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 4 de juliol de 2013, va
reconvertir les esmentades places en el sentit següent:
-

Reconversió d’una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, de la plantilla de
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personal laboral en una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, de la plantilla de
personal funcionari, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de
Serveis Especials, Classe Comeses Especials.

-

Reconversió d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, grup A2, de la plantilla
de personal laboral en una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, grup A2, de la
plantilla de personal funcionari, de l’Escala d’Administració Especial,
Subescala de Serveis Especials, Classe Comeses Especials.

Atès que la modificació que es proposa no és d’inclusió de vacants ni d’exclusió sinó
que consisteix en la modificació del règim de dues places ja ofertades.
Atès que s’ha complert en el tràmit de l'Oferta Pública la obligació de negociar-la amb
la representació sindical dels treballadors, a l'empara del que estableix l'article 37.l,
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, Estatut bàsic de l’empleat públic.
En aquests moments, i per raons organitzatives, és convenient modificar les Ofertes
Públiques d’Ocupació principals per a l’any 2010 dels extints Institut Municipal
d’Educació i Institut d’Esports de Mataró, incorporats a l’Ajuntament de Mataró.
Tenint en compte el previst a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any
2010 pel que fa referència a la oferta pública, i la proposta d'Oferta Pública
d'Ocupació que presenta la Direcció de 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, es proposa l’adopció dels següents Acords:
Primer.- Modificar les Ofertes Públiques d’Ocupació principals per a l’any 2010 dels
extints Institut Municipal d’Educació i Institut d’Esports de Mataró, incorporats a
l’Ajuntament de Mataró, en els termes següents:
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DENOMINACIÓ
PLAÇA

GRUP

RÈGIM
PLANTILLA ACCÉS

MODALITAT

1 Tècnic/a
mitjà/ana

A2

Funcionari

Lliure

Concurs oposició

1 Tècnic/a
mitjà/ana de gestió

A2

Funcionari

Lliure

Concurs oposició

OBSERVACIONS
Prové OPO 2010
Institut Municipal
d’Educació.
Modificació règim de
la plaça com a
conseqüència de la
seva reconversió
Prové OPO 2010
Institut d’Esports de
Mataró. Modificació
règim de la plaça
com a conseqüència
de la seva
reconversió

SEGON.- Publicar íntegrament la present resolució al DOGC i BOP, i comunicar-ho a
la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

Unanimitat. (7).

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA

COBERTURA DE 1 PLAÇA D’AUXILIAR DE PROTOCOL I RELACIONS
PÚBLIQUES, GRUP C2, MITJANÇANT CONCURS - OPOSICIÓ DE LLIURE
ACCÉS.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en la seva sessió celebrada el dia 9
de març de 2009, l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest ajuntament per l’exercici 2009
per a la cobertura de les places que figuren vacants a la plantilla de personal
funcionari i laboral.
Atès que existeix una plaça d’auxiliar de protocol i relacions públiques, escala
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d’administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C2, vacant a
la plantilla de personal funcionari aprovada pel Ple Municipal, en sessió extraordinària
celebrada el dia 4 de gener de 2012, modificada en sessió ordinària del Ple Municipal
de data 4 de juliol de 2013, i que conforma, entre altres, l’esmentada Oferta Pública
d’Ocupació.
Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà
aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per
accedir a places de les places que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat
d’accés lliure.
Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria
en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin
l’esmentat procés selectiu.
Atès allò que estableixen els articles 63 i següents del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals,
i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny
de 2011 a la Junta de Govern Local.
El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió
Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
Acords:
Primer .- Aprovar les bases específiques, que s’adjunten com a annex, que regularan
juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el
procés selectiu per cobrir una plaça d’auxiliar de protocol i relacions públiques,
subgrup C2, de l’escala d’administració especial de la plantilla de personal funcionari,
mitjançant concurs oposició lliure.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.
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Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, que serà de
20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC,
sens perjudici que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al·legació contra les
bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar
candidatures.
Quart. - Publicar anunci de l’acord de convocatòria i el seu annex al BOP, en extracte
al DOGC i exposar-la al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la
resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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Unanimitat. (7).

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA

COBERTURA DE 1 PLAÇA DE

TÈCNIC/A MITJÀ/NA (RH), GRUP A2,

MITJANÇANT CONCURS - OPOSICIÓ DE LLIURE ACCÉS.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Atès que el Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Educació va aprovar, en sessió
ordinària de data 23 de març de 2010, l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2010 de
l’Institut Municipal d’Educació.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària de data 13 de
desembre de 2012 adoptà, amb el quòrum exigit per la Llei, l’aprovació definitiva de
l’extinció de l’organisme autònom Institut Municipal d’Educació amb efectes 1 de
gener de 2013, que suposà la integració de la seva plantilla i relació de llocs de treball
a la de l’Ajuntament de Mataró, així com la subrogació en tots els drets i obligacions
que tinguessin al seu càrrec les entitats extingides.
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Atès que existeix una plaça de tècnic/a mitjà/ana, escala d’administració especial,
subescala tècnica, grup A, subgrup A2, vacant a la plantilla de personal funcionari
aprovada pel Ple Municipal, en sessió extraordinària celebrada el dia 4 de gener de
2012, modificada en sessió ordinària del Ple Municipal de data 4 de juliol de 2013, i
que conforma, entre altres, l’esmentada Oferta Pública d’Ocupació.
Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà
aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per
accedir a places de les places que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat
d’accés lliure.
Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria
en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin
l’esmentat procés selectiu.
Atès allò que estableixen els articles 63 i següents del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals,
i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny
de 2011, a la Junta de Govern Local,
El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió
Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
Acords:
Primer .- Aprovar les bases específiques, que s’adjunten com a annex, que regularan
juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el
procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na, subgrup A2, de l’escala
d’administració especial de la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs
oposició lliure.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.
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Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, que serà de
20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC,
sens perjudici que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al·legació contra les
bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar
candidatures.
Quart.- Publicar anunci de l’acord de convocatòria i el seu annex al BOP, en extracte
al DOGC i exposar-la al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la
resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8

Unanimitat. (7).

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA

PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL ESPECIALITZAT DE COORDINADOR/A DE
PRODUCCIÓ TÈCNICA PER CONCURS ESPECÍFIC (DE MÈRIT AMB PROVES).
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Atès que existeix la necessitat de proveir definitivament el lloc de treball especialitzat
de coordinador/a tècnic/a de producció, adscrit a la Direcció de Cultura, de l’Àrea de
Participació i Serveis a les Persones.
Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2003,
acordà aprovar les bases per a regular la provisió de llocs de treball entre personal
laboral fix o funcionari de carrera de l'Ajuntament, mitjançant el procediment de lliure
designació o concurs de mèrits, d’acord amb el que disposi la Relació de Llocs de
Treball, es dóna la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta
convocatòria en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals,
regulin l’esmentat procés de provisió.
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Atès que, d’acord amb la Relació de Llocs de Treball, la provisió d’aquest lloc de
treball ha de ser mitjançant el procediment de concurs específic, és a dir, de mèrit
amb proves, entre personal funcionari de carrera o laboral fix que ocupin plaça de
grup A2 o grup C1.
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, la
provisió del lloc de treball especialitzat de coordinador/a tècnic/a de producció, adscrit
a la Direcció de Cultura.
Segon.- Convocar el procés de provisió referit en el punt anterior.
Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds de participació de 10 dies
naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquest acord
de convocatòria en el portal corporatiu.
Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al portal
corporatiu, i exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per a general
coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
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SECRETARIA GENERAL
9

APROVACIÓ

DEL

CONVENI

DE

COL·LABORACIÓ

ENTRE

LA

CONSELLERIA DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL
CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A
LA GESTIÓ DE L’ARXIU COMARCAL DEL MARESME.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal
del Maresme i l’Ajuntament de Mataró s’ha negociat un nou conveni de col.laboració
per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Maresme.
Aquest nou conveni adapta el seu contingut a la legislació vigent i determina que la
documentació municipal que es conservarà a l’Arxiu Comarcal serà la de caràcter
històric. El Conveni també contempla les obligacions de les parts envers del
funcionament de l’Arxiu, així com el règim de vigència.
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 el Conveni de col.laboració entre la Conselleria de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró
per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Maresme, del qual s’adjunta còpia.
Segon.- Notificar aquest acord a les entitats signants del Conveni.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10

Unanimitat. (7).

INTERPOSAR DEMANDA CIVIL DE JUDICI ORDINARI PER CULPA
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EXTRACONTRACTUAL,

CONTRA

EL/S

RESPONSABLE/S

DE

L’ESFONDRAMENT DE LES CASES DEL CARRER SANT ANTONI.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“L’Ajuntament de Mataró ha hagut de fer front a unes despeses generades per la
caiguda de les cases del carrer Sant Antoni que han totalitzat un import de
188.714,77 euros.
El dia 16 de setembre de 2013 es formalitza amb el despatx professional de l’advocat
Sr. J.M.A., un contracte administratiu per a la defensa jurídica de l’Ajuntament de
Mataró en la reclamació judicial contra el/s responsable/s de l’esfondrament de les
cases del carrer Sant Antoni.
L’advocat Sr. J.M.A ha comunicat la necessitat de tenir una resolució administrativa
que acordi la interposició d’accions judicials civils en reclamació de les despeses
generades arran de l’esfondrament de les cases del carrer Sant Antoni.
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.- Interposar demanda civil de judici ordinari per culpa extracontractual contra
el/s responsable/s, en reclamació de les despeses generades per la caiguda de les
cases del carrer Sant Antoni.
Segon.- Designar per a la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament de Mataró,
al procurador dels tribunals Sr. J.M.F.A. i a l’advocat Sr. J.M.A.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
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CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES
-Servei de Benestar Social11

ACCEPTAR

ELS

AJUTS

ATORGATS

PER

LA

DIPUTACIÓ

DE

BARCELONA EN EL MARC DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015,
"PROGRAMA COMPLEMENTARI D'URGÈNCIA SOCIAL"
La senyora Olga Ortiz i Moreno, regidora delegada deFamilia, Benestar Social, Salut i
Consum, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
1.- En data 7 de novembre de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
ha aprovat, en el marc del Pla Xarxa de governs locals 2012-2015, el "Programa
complementari d'urgència social" i el seu règim de concertació, pel qual concedeix a
l’Ajuntament de Mataró, ajuts per un import total de 952.549,80 euros, d’acord amb
les següents línies de suport:
a) En l’àmbit dels serveis de benestar social:
-

Línia de suport 1: Cobertura de situacions d’urgència social i de sosteniment dels
equips professionals de serveis socials, en alguna de les modalitats següents:
Ajuts per a necessitats socials bàsiques:
Reforç dels equips professionals de serveis socials.
Altres situacions de necessitat.
Codi XGL: 13/X/98927
Import de l’ajut: 335.771,30 euros

-

Línia de suport 2 : Garantia de la prestació de serveis d'atenció domiciliària i del
transport adaptat.
Codi XGL: 13/X/99230
Import de l’ajut: 242.760,93 euros

b) En l’àmbit dels serveis d’educació:
-

Línia de suport 3 : Escolarització 0-3 anys
Codi XGL: 13/X/99506
Import de l’ajut: 374.017,57 euros
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2.- El règim de concertació del Programa complementari d'urgència social estableix
que el període d’execució de les actuacions objecte dels ajuts es correspondrà amb
el període comprès entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de juliol de 2014.
3.- Per a l’efectivitat dels ajuts que es concedeixen en el marc del present Programa
complementari és necessari que l’Ajuntament de Mataró, en el termini màxim d’un
mes comptat a partir de la data de notificació de la resolució de concessió, manifesti
expressament l’acceptació dels ajuts. L’acceptació implicarà la conformitat amb tots
els termes d’aquest règim de concertació i les condicions de la seva execució.
4.- Consten a l’expedient els corresponents informes de la cap del Servei de Benestar
Social i del director d’Ensenyament informant favorablement l’acceptació d’aquests
ajuts per al finançament de les actuacions objecte de subvenció.

Fonaments de dret
L’article 119.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que la subvenció ha de ser acceptada pel
beneficiari, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
L’article 28.4 de les Bases d’Execució del Pressupost vigents de l’Ajuntament de
Mataró preveu que l’òrgan competent per a l’acceptació de les subvencions a
l’Ajuntament serà el que correspongui d’acord amb el què està regulat en l’article 18è
- del mateix text normatiu- per a la despesa. D’acord amb l’article 18è A.2, la Junta de
Govern és l’òrgan competent per autoritzar les despeses de les subvencions quan el
seu import sigui superior a 500.000€ i no sobrepassi els 6.000.000€.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Acceptar els ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona "Programa
complementari d'urgència social" en el marc del Pla Xarxa de governs locals 20122015 en els àmbits dels serveis de benestar social i dels serveis d’educació, per un
import total de 952.549,80 € , d’acord amb les següents línies de suport:
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-

Línia de suport 1: Cobertura de situacions d’urgència social i de sosteniment
dels equips professionals de serveis socials: 335.771,30 euros.

-

Línia de suport 2: Garantia de la prestació de serveis d'atenció domiciliària i
del transport adaptat: 242.760,93 euros.

-

Línia de suport 3: Escolarització 0-3 anys: 374.017,57 euros.

Segon.- Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis de Benestar Social i a la
Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Servei de Família12

APROVAR EL II PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE PER A LA CIUTADANIA

DE MATARÓ, 2013-2016
La senyora Olga Ortiz i Moreno, regidora delegada de Familia, Benestar Social, Salut
i Consum, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
1. Per acord de la Comissió de Govern Municipal en sessió del dia 24 de desembre
de 2001 es va aprovar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de Mataró, amb l’objectiu de
promoure la igualtat d’oportunitats entre l’home i la dona com a base de la cohesió
social. Aquest Pla inclou un conjunt d’actuacions per afavorir la igualtat d’oportunitats
i incrementar la presència de la dona en tots els àmbits de la ciutat per tal que no hi
hagi discriminacions per qüestions de gènere.
2. En l’actualitat es vol aprovar un II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de
Mataró 2013-2016, amb la voluntat política de continuar treballant a favor de les
polítiques de gènere i així afavorir la transformació cap a una societat igualitària.
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Aquest compromís també es veu reflectit dins el document estratègic del Pla de
Mandat (2011-2015) donat que l’eix estratègic 8, anomenat “Mataró social i
integradora”, inclou com a objectiu de ciutat promoure mesures per a la igualtat de
gènere que evitin la discriminació de la dona.
3. El II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-2016 és el resultat
d’un procés de treball impulsat des del Servei de Família, construït de forma
participativa, i en el que han participat activament els diferents grups municipals i les
entitats ciutadanes que formen part del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home.
4. Els objectius del II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 20132016 són els següents:
Objectiu general:
- Promoure la igualtat efectiva entre les dones i els homes i afavorir la transformació
cap a una societat més igualitària.
Objectius específics:
- Impulsar les polítiques d’igualtat efectiva de dones i homes
- Lluitar contra la violència masclista
- Fomentar la participació sociopolítica de les dones
- Promoure canvis en el repartiment del treball i els usos del temps
- Fomentar la coeducació, formació i producció cultural de les dones
- Incloure la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori
- Promoure la salut de les dones
Fonaments de dret
1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d’actuació com la
formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic.
Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris,
recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els
objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació.
2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots
particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores
delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de
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l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb
periodicitat trimestral.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 20132016, d’acord amb el text literal adjunt.
Segon.- Derogar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats aprovat per acord de la Comissió de
Govern Municipal de data 24 de desembre de 2001.
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Servei d’Espais Públics13

APROVACIÓ

INICIAL

DEL PROJECTE DEL CLAVEGUERAM

DEL

CARRER SANT JOAN BOSCO, ENTRE VALÈNCIA I ROSSELLÓ
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:
“L’empresa Mercadona SA va sol·licitar a l’Ajuntament una llicència d’ampliació de la
seva superfície comercial del carrer Sant Joan Bosco, reduint el seu aparcament
justificant que els clients són del barri. L’Ajuntament argumenta que per poder
realitzar aquest canvi, s’hauria de prioritzar la mobilitat a peu d’aquest carrer. Es dóna
la circumstància que Aigües de Mataró SA té prevista la millora i renovació del
clavegueram del carrer Sant Joan Bosco.
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Al mes de juny de 2013 es signa un conveni entre la empresa Mercadona SA,
Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró SA, per la realització del projecte i
l’execució de l’obra de peatonalització del carrer Sant Joan Bosco.
L’objecte del projecte és definir i valorar el conjunt d’obres necessàries per a la
renovació de la xarxa de clavegueram, seguint els criteris establerts al Pla Director de
Clavegueram, així com reurbanitzar el carrer segons els criteris establerts per
l’Ajuntament de Mataró amb prioritat invertida pels vianants.
Per aquesta raó, la societat AIGÜES DE MATARO SA promou i presenta per a la
seva aprovació el “Projecte del clavegueram del carrer Sant Joan Bosco, entre
València i Rosselló”, el qual ha estat redactat pels seus propis serveis tècnics.
El pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de 252.690,41 euros,
IVA inclòs.
El termini previst d’execució de les obres es de 14 setmanes.
L’enginyer municipal del Servei d’Espais Públics, en data 12 de novembre de 2013,
ha informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació
inicial d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de tenir en compte a l'hora
d'executar les obres.
Vist que la documentació del projecte esta complerta i s’ajusta a l’establert en l’article
24 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) sobre el contingut
dels projectes d’obres locals ordinàries.
Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ
dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels
serveis tècnics municipals.
Vist que també compleix amb les prescripcions previstes en el Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya pel que fa al contingut dels projectes que es refereixen a
projectes d’urbanització i amb la normativa de supressió de barreres arquitectòniques.
El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
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d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.
Vist l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de
Mataró SA, que assenyala com a objecte de la societat la competència per executar
obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes.
La regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i de Via Pública proposa a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents Acords:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte del clavegueram del carrer Sant Joan Bosco,
entre València i Rosselló”, promogut

per la societat privada municipal Aigües de

Mataró SA i redactat pels seus serveis tècnics, que té per objecte definir i valorar el
conjunt d’obres necessàries per a la renovació de la xarxa de clavegueram, seguint
els criteris establerts al Pla Director de Clavegueram, així com reurbanitzar el carrer
segons els criteris establerts per l’Ajuntament de Mataró amb prioritat invertida pels
vianants.
El projecte

té un pressupost d’execució per contracte de 252.690,41 euros, IVA

inclòs.
Segon. Sotmetre l’esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació
pública pel termini de 30 dies, segons estableix l’art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de
15 d’abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, termini durant el qual
es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i
donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions
dins de l’esmentat termini.
Tercer. En base al que disposa l’article 2n dels estatuts fundacionals de la societat
privada municipal Aigües de Mataró SA, autoritzar l’execució de les obres a Aigües de
Mataró SA, sota les condicions fixades per l’enginyer municipal en el seu informe de
data informe de data 12 de novembre de 2013.
Quart.- Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal
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Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Mobilitat i Gestió Econòmica als
efectes oportuns.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

FORA DE CONVOCATÒRIA

Conclòs l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Alcalde indica que, amb
posterioritat a la convocatòria, s’ha presentat una proposta del servei de Compres i
Contractacions, que per tràmit d’urgència, convindria tractar en aquesta sessió.
La urgència és apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 7
assistents a la Junta.

-Servei de Compres i Contractacions14

DEIXAR SENSE EFECTE EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES I EL

REQUISIT DE CLASSIFICACIÓ PER A LA PRESENT CONTRACTACIÓ DEL
PROJECTE EXECUTIU 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:
“En el BOPB de data 19 de novembre de 2013 es va publicar l’anunci de licitació del
Projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora a la via pública. El termini de
presentació d’ofertes finalitza el proper 16 de desembre
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Per informe de data 29/11/2013, el cap de la Secció d’Infraestructures del Servei
d’Espais Públics comunica que segons les comprovacions realitzades, els arxius
digitals, continguts en un CD amb la documentació del Projecte: “Actuacions de
manteniment i millora a la via pública. Any 2013”, que es va enviar el passat mes de
setembre de 2013 al Servei de Compres i Contractacions, amb l’objectiu de poder
entregar una còpia digital a les empreses interessades en el procés de licitació de les
esmentades obres, es corresponia amb una versió antiga del projecte, no amb la que
es va aprovar per l’Ajuntament de Mataró en data juliol de 2013.
Per una altra banda, en data 29 de setembre de 2013 va entrar en vigor la Llei
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització,
que eleva a 500.000 euros el límit per exigir classificació.
Atès que el fet d’haver proporcionat als interessats un versió antiga del projecte
provoca que les possibles empreses licitadores presentin ofertes que no s’adeqüin
amb el projecte aprovat.
Atès que el termini de finalització de presentació d’ofertes acaba el proper 16 de
desembre.
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 euros.
D’acord amb el Decret d'Alcaldia núm. 4281/2011, de 14 de juny, de creació,
composició i competències de la Junta de Govern Local, l’òrgan competent per
introduir les modificacions sol·licitades en el plecs de condicions, si és que s’estima
oportú, és la Junta de Govern Local.
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.- Deixar sense efecte el termini de presentació d’ofertes de la contractació del
Projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora a la via pública aprovat per la
Junta de Govern de data 30 de setembre de 2013.
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Segon.- Deixar sense efecte el requisit de classificació per a la present contractació,
per la qual cosa la clàusula desena, tindrà el següent redactat:
f) Documentació justificativa de la seva solvència econòmica i financera mitjançant:
-

Un Informe d’institucions financeres.

-

Acreditació de la formalització d’assegurança de la responsabilitat civil, per a la
cobertura dels riscos professionals, amb acreditació de la seva vigència.

Documentació justificativa de la seva solvència tècnica, mitjançant relació de les
principals obres efectuades en els cinc últims anys, acompanyades de certificació de
correcta execució per a les més importants.
Tercer.- Obrir un nou termini per a presentar les ofertes de 26 dies naturals, a partir
del dia següent de la publicació de l’anunci al BOPB”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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