ACTA NÚM. 14/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 30 DE JUNY DE 2014.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el trenta de juny de dos mil catorze, essent un 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

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde

Na Montserrat Rodriguez i Sánchez
En Pere Galbany i Duran
Na Olga Ortiz i Moreno

3ra. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
Regidora

S’incorpora a la sessió en el punt núm. 11 de l’ordre del dia

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

Excusen la seva assistència:
En Miquel Rey i Castilla
En Ramon Reixach i Puig

Regidor
Regidor

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 16 de juny de
2014.

2

DESPATX OFICIAL

1

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

Aprovar la revisió de preus del contracte de concessió del servei públic de recollida de
les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja
de platges de Mataró.

4

Aprovar la continuïtat en la prestació del servei públic de recollida de les fraccions de
resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de
Mataró, i autorització de subcontractació.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5

Aprovar el nomenament com a funcionària de carrera de la Sra. ARD.

6

Aprovar el nomenament com a funcionària de carrera de la Sra. ESP

7

Aprovar el nomenament com a funcionària de carrera de la Sra. BJB.

8

Aprovar les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per cobrir 3 places
de caporal, grup C2, promoció interna.

9

Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat social núm. 1 de Mataró, en el
procediment acomiadament 94/2012, seguit a instància de JLChL
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

10

Donar-se per assabentats de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
5 de Barcelona, d'inamissibilitat del procediment de drets fonamentals núm. 192/2014,
interposat contra el decret de resolució de l'autorització de la Guingueta de la platja
E4.
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 16 de juny de 2014.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
2

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

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

APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ

DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE LES FRACCIONS DE RESTA,
MATÈRIA ORGÀNICA I VOLUMINOSOS, DE LA NETEJA VIÀRIA I DE LA NETEJA
DE PLATGES DE MATARÓ.
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
1. Per acord del Ple de data 1 de juny de 2006 es va adjudicar el concurs per a la
contractació del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i
voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, a l’empresa
“Fomento de Construcciones y Contratas, SA”, fins un import anual de 7.300.093’72
€, IVA inclòs.
2. Per escrit de data 12/02/2014, amb entrada en el Registre General d’aquesta
Corporació en data 18/02/2014, l’adjudicatària ha sol·licitat l’aprovació del coeficient
de revisió de preus aplicable al període de 01/01/2014 al 31/12/204.
3. Mitjançant informe de data 20/03/2014, el tècnic de la Secció de Residus i Neteja
Viària del Servei d’ Espais Públics, exposa que d’acord amb l’IPC interanual establert
per l’any 2014 (0,253 %) i el factor de reajust aprovat (0,45 %), el coeficient de revisió
de preus aplicable en la part revisable dels preus unitaris del contracte és del
1,00703.
3

Fonaments de dret
1. La clàusula 11.5 del plec de condicions tècniques que regeix la present
contractació, d’acord amb el que al respecte preveuen els arts. 103 a 108 i
concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, estableix la fórmula
aplicable a la revisió de preus del contracte.
2. Per acord del Ple municipal de data 4 de febrer de 2010 es van delegar en la Junta
de Govern Local les competències que corresponen al Ple com a òrgan de
contractació respecte a aquest contracte, excepte la interpretació, les modificacions
superiors al 20 % de l’import d’adjudicació i la resolució.
En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat
d’Administració i Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Acordar la revisió de preus del contracte de concessió del servei públic de
recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i
de la neteja de platges de Mataró, adjudicat a l’empresa “Fomento de Construcciones
y Contratas, SA”, aplicant a la part revisable dels preus unitaris del contracte el
coeficient 1,00703 d’acord amb l’IPC interanual establert per l’any 2014 (0,253 %) i el
factor de reajust aprovat (0,45 %), d’acord amb el que s’exposa en l’informe de data
20/03/2014 del tècnic de Residus i Neteja Viària del Servei d’ Espais Públics.
Segon.- Autoritzar i disposar a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA
els següents imports en concepte de revisió de preus:
Revisió de preus corresponent a l’exercici 2014:
PARTIDA

IMPORT

400100/163110/22700

11.116,15 €

NUM. OPERACIO
ADC 23472

400100/162110/22700

5.597,24 €

ADC 23473

400100/162120/22700

1.204,87 €

ADC 23474
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400100/162120/22700

626,31 €

ADC 23475

400100/162130/22700

641,96 €

ADC 23476

400100/162140/22700

2.206,92 €

ADC 23477

400100/162140/22700

797,21 €

ADC 23478

400100/162150/22700

468,67 €

ADC 23479

400100/172110/22700

608,02 €

ADC 23480”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4

Unanimitat. (5).

APROVAR LA CONTINUÏTAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC

DE RECOLLIDA DE LES FRACCIONS DE RESTA, MATÈRIA ORGÀNICA I
VOLUMINOSOS, DE LA NETEJA VIÀRIA I DE LA NETEJA DE PLATGES DE
MATARÓ, I AUTORITZACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ.
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
1. Mitjançant acord del Ple municipal de l’Ajuntament de Mataró de data 1 de juny de
2006, s’adjudicà a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA el contracte
del servei de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la
neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, per un import de 7.300.093,72 €
anuals, IVA inclòs, i una durada de vuit anys, del 1 de juliol de 2006 al 30 de juny de
2014.
2. Mitjançant informe de data 14/05/2014, el Servei d’Espais Públics exposa que tot i
que el contracte actual finalitza el proper 30 de juny, el nou contracte no tindrà inici l’1
de juliol, atesa la demora produïda en la redacció del nou plec de prescripcions
tècniques i el consens d’aquest; i que la previsió és que s’inici el mes de setembre.

5

Per aquest raó proposa continuar temporalment la prestació del servei amb l’actual
adjudicatari fins aquella data.
La despesa prevista per cobrir el termini de dos mesos, entre el 01/07/2014 i el
01/09/2014 és de 1.366.761,55 euros IVA inclòs.
3. Per una altra banda, per escrit de data 17/06/2014 Fomento de Construcciones y
Contratas, SA, proposa, en cas que sigui efectiva la pròrroga, subcontractar
parcialment els serveis de neteja de platges al Centre Especial d’Ocupació del
Maresme, consistent en un equip format per 1 oficial i 2 operaris, per a la neteja de
les platges durant el període de temporada intensiva del 01/07/2014 al 31/08/2014.
Consta informe de data 18/06/2014 del cap del Servei d’Espais Públics, favorable a
l'acceptació de la sol·licitud de subcontractació.
Fonaments de dret
1. L’art. 235 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya, estableix que en cas d’extinció del contracte per qualsevol causa, el
concessionari vindrà obligat a continuar prestant el servei públic fins a la comunicació
de que aquest queda assumit per una altra persona pública o privada.
2. Es compleixen els requisits exigits per a l'autorització de subcontractacions pels
art. 115 i 170 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes de les administracions públiques.
3. Per acord del Ple municipal de data 4 de febrer de 2010 es van delegar en la Junta
de Govern Local les competències que corresponen al Ple com a òrgan de
contractació respecte a aquest contracte, excepte la interpretació, les modificacions
superiors al 20 % de l’import d’adjudicació i la resolució.
En virtut de les facultats que li han estat conferides, 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.- Requerir l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA,
adjudicatària del contracte del servei públic de recollida de les fraccions de resta,
matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró,
perquè, tot i l’extinció del contracte per finalització de la seva durada, continuïn
prestant el servei públic fins el 31 d’agost de 2014, atès que a data 1 de setembre es
preveu entri en vigor el nou contracte.
Segon.- Autoritzar i disposar a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA
l’import de 1.366.761,55 euros, IVA inclòs, per fer front a la despesa

derivada

d’aquesta continuïtat en el servei. (Relació AD1 núm. 2407)
Tercer.- Autoritzar la subcontractació parcial dels serveis de neteja de platges al
Centre Especial d’Ocupació del Maresme, consistent en un equip format per 1 oficial i
2 operaris, per a la neteja de les platges durant el període de temporada intensiva del
01/07/2014 al 31/08/2014.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
5

APROVAR EL NOMENAMENT COM A FUNCIONÀRIA DE CARRERA DE

LA SRA. ARD.
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent:
“El Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Educació va aprovar en data 23 de març
de 2010 l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2010, que incloïa entre d’altres una
plaça de Tècnic/a Mitjà/ana, subgrup A2, vacant a la plantilla de personal laboral.
Altrament, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària de data 13 de
7

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.
El Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar en data 7 de novembre de 2013 la
reconversió de la plaça abans esmentada, tot passant-la a la plantilla de personal
funcionari com a tècnic/a mitjà/ana, grup A, subgrup A2, de l’Escala d’Administració
Especial, subescala de Serveis Especials, Classe Comeses Especials.
Per Acord de la Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2008 es van aprovar les
bases generals de selecció que regulen els processos selectius per accedir a places
de les que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat d’accés lliure.
Per Acord de la Junta de Govern Local de 2 de desembre de 2013 es van aprovar les
bases específiques i la convocatòria del procés selectiu de la plaça esmentada
mitjançant concurs oposició lliure.
Per Acta de l’Òrgan de Selecció de 2 de juny de 2014 es proposa la senyora A.R.D.
per cobrir la plaça objecte de la convocatòria.
Les bases de selecció preveuen la realització d’un període de pràctiques o prova, del
qual estaran excloses aquelles persones que hagin ocupat la plaça de forma interina
per un període igual o superior a sis mesos, com és el cas de la candidata
proposada.
L'article 4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, estableix que són funcionaris de carrera els
que, en virtut de nomenament de l'alcalde o president de l'entitat local, realitzen
serveis de caràcter permanent en una entitat local, ocupen places de plantilla i
perceben sous o assignacions fixes amb càrrec a les consignacions de personal del
pressupost de l'entitat.
Per Decret 4282/2011, de 14 de juny, l’Alcalde va delegar competències a la Junta de
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Govern Local en matèria, entre d’altres, d’aprovació de nomenament de personal
funcionari i laboral de plantilla, dins l’àmbit dels Recursos Humans.
Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals,
i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 25 de
gener de 2013, el Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ
dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Nomenar la senyora A.R.D. funcionària de carrera amb la categoria tècnica
mitjana, de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe
comeses especials, grup A, subgrup A2.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i publicar-lo al Butlletí Oficial
de la Província.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

Unanimitat. (5).

APROVAR EL NOMENAMENT COM A FUNCIONÀRIA DE CARRERA DE

LA SRA. ESP
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent:
“Per Acord de la Junta de Govern Local de 15 de març de 2010 es va aprovar l’oferta
pública d’ocupació per a l’any 2010, modificada en data 7 de març de 2011, que
incloïa entre d’altres una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana, escala d’administració especial,
subescala serveis especials, classe comeses especials, grup A, subgrup A2, vacant a
la plantilla de personal funcionari.
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Per Acord de la Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2008 es van aprovar les
bases generals de selecció que regulen els processos selectius per accedir a places
de les que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat promoció interna.
Per Acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2013 es van aprovar
les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu de la plaça esmentada
mitjançant concurs oposició per promoció interna entre personal funcionari de carrera
o laboral fix de l’Ajuntament de Mataró.
Per Acta de l’Òrgan de Selecció de 10 d’abril de 2014 es proposa la senyora E.S.P.
per cobrir la plaça objecte de la convocatòria.
Les bases de selecció preveuen la realització d’un període de pràctiques o prova, del
qual estaran excloses aquelles persones que hagin ocupat la plaça de forma interina
per un període igual o superior a sis mesos, com és el cas de la candidata
proposada.
L'article 4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, estableix que són funcionaris de carrera els
que, en virtut de nomenament de l'alcalde o president de l'entitat local, realitzen
serveis de caràcter permanent en una entitat local, ocupen places de plantilla i
perceben sous o assignacions fixes amb càrrec a les consignacions de personal del
pressupost de l'entitat.
Per Decret 4282/2011, de 14 de juny, l’Alcalde va delegar competències a la Junta de
Govern Local en matèria, entre d’altres, d’aprovació de nomenament de personal
funcionari i laboral de plantilla, dins l’àmbit dels Recursos Humans.
Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, reformada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals,
i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 25 de
gener de 2013, el Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ
dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent: ACORD:
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Primer.- Nomenar la senyora E.S.P. funcionària de carrera amb la categoria tècnica
mitjana, escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe
comeses especials, grup A, subgrup A2.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i publicar-lo al Butlletí Oficial
de la Província.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

7

Unanimitat. (5).

APROVAR EL NOMENAMENT COM A FUNCIONÀRIA DE CARRERA DE

LA SRA. BJB.
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent:
“Per Acord de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2009 es va aprovar l’oferta
pública d’ocupació per a l’any 2009, que incloïa entre d’altres una plaça de Tècnic/a
Mitjà/ana, escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe
comeses especials, grup A, subgrup A2, vacant a la plantilla de personal funcionari.
Per Acord de la Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2008 es van aprovar les
bases generals de selecció que regulen els processos selectius per accedir a places
de les que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat d’accés lliure.
Per Acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2013 es van aprovar
les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu de la plaça esmentada
mitjançant concurs oposició lliure.
Per Acta de l’Òrgan de Selecció de 21 de maig de 2014 es proposa la senyora B.J.B.
per cobrir la plaça objecte de la convocatòria.
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Les bases de selecció preveuen la realització d’un període de pràctiques o prova, del
qual estaran excloses aquelles persones que hagin ocupat la plaça de forma interina
per un període igual o superior a sis mesos, com és el cas de la candidata
proposada.
L'article 4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, estableix que són funcionaris de carrera els
que, en virtut de nomenament de l'alcalde o president de l'entitat local, realitzen
serveis de caràcter permanent en una entitat local, ocupen places de plantilla i
perceben sous o assignacions fixes amb càrrec a les consignacions de personal del
pressupost de l'entitat.
Per Decret 4282/2011, de 14 de juny, l’Alcalde va delegar competències a la Junta de
Govern Local en matèria, entre d’altres, d’aprovació de nomenament de personal
funcionari i laboral de plantilla, dins l’àmbit dels Recursos Humans.
Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals,
i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 25 de
gener de 2013, el Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ
dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Nomenar la senyora B.J.B. funcionària de carrera amb la categoria tècnica
mitjana, escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe
comeses especials, grup A, subgrup A2.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i publicar-lo al Butlletí Oficial
de la Província.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
12

8

APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS

SELECTIU PER COBRIR 3 PLACES DE CAPORAL, GRUP C2, PROMOCIÓ
INTERNA.
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent:
“Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en la seva sessió celebrada el dia 14
d’abril de 2014, l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest ajuntament per l’exercici 2014
per a la cobertura de les places que figuren vacants a la plantilla de personal
funcionari i laboral.
Atès que existeixen tres places de caporal/a, escala d’administració especial,
subescala de serveis especials, classe Policia Local i els seus vigilants, subgrup C2,
vacants a la plantilla de personal funcionari aprovada pel Ple Municipal, en sessió
extraordinària celebrada el dia 30 de gener de 2014, i que conformen, 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 que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat
promoció interna.
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.
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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

tres places de caporal/a, subgrup C2, de l’escala

d’administració especial, subescala de serveis especials, classe Policia Local i els
seus vigilants, mitjançant concurs oposició per promoció interna i nomenament de
funcionari/ària de carrera.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.
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:

9

Unanimitat. (5).

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL

NÚM. 1 DE MATARÓ, EN EL PROCEDIMENT ACOMIADAMENT 94/2012, SEGUIT
A INSTÀNCIA DE JLCHL
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent:
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“El Sr. J.LL.C.L., treballador de l’extint organisme autònom Institut Municipal
d’Educació i amb categoria laboral de tècnic mig d’educació, va interposar
demanda contra dit organisme autònom i el FOGASA per acomiadament nul i,
subsidiàriament, improcedent amb motiu de la finalització, en data 31 de
desembre de 2011, del contracte laboral temporal d’obra o servei determinat.
L’ esmentada demanda es va tramitar davant el Jutjat Social 1 de Mataró,
procediment d’acomiadament 94/2012, assenyalant-se la data de judici el dia 27
de març de 2012.
Vist que, un cop celebrat el judici, per part del despatx d’advocats extern defensor
de l’ Institut Municipal d’Educació es va interposar querella, en data 3 d’abril de
2012, per falsedat en document públic en relació a un document presentat per la
part actora com a prova en el judici. Per Providència del Jutjat Social 1 de Mataró,
de data 10 d’abril de 2012, es va suspendre el termini per dictar Sentència fins
que es dictés Sentència o Interlocutòria de sobreseïment en la causa criminal. En
data 16 de gener de 2013, el Jutjat d’Instrucció 2 de Mataró va dictar Interlocutòria
de sobreseïment lliure (Procediment Prèvies 910/2012-3Q) al no ser els fets
constitutius de delicte.
Vist que en data 28 d’agost de 2013, el Jutjat Social núm. 1 de Mataró ha dictat
Sentència núm. 241/2013, per la qual resol estimar parcialment la demanda
interposada pel Sr. J.LL.C.L. I, en conseqüència, declarar improcedent
l’acomiadament que l’actora ha estat objecte en data 31 de desembre de 2011,
condemnant a l’Institut Municipal d’Educació a la readmissió immediata del
demandant en les mateixes condicions que regien amb anterioritat o bé a
l’abonament d’una indemnització de 11.679 € (indemnització de 45 dies per any
de servei prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any fins
un màxim de 42 mensualitats); més l’abonament en ambdós casos dels salaris de
tramitació des de la data d’acomiadament fins la notificació de la Sentència o fins
que hagués trobat una altra feina, si tal col·locació fos anterior a dita Sentència i
es provés per l’empresari allò percebut, pel seu descompte dels salaris de
tramitació. Així mateix, s’absol al Fons de Garantia Salarial.
Vist que per Interlocutòria de data 25 de febrer de 2014 es va procedir a la
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rectificació de la Sentència per error en el càlcul de la indemnització, essent la
mateixa de 12.013,65 euros, enlloc de 11.679 euros que establia la Sentència,
atès que l’antiguitat del treballador és de 3 anys i no de 2 anys i 11 mesos tal i
com es va calcular inicialment.
Vist que contra aquesta Sentència, que no era ferma, es podia interposar recurs
de suplicació. I que, un cop valorada l’alta probabilitat de que l’eventual Sentència
dictada en recurs de suplicació seria desfavorable per l’Ajuntament de Mataró, a fi
de vetllar pels interessos municipals s’ha considerat optar per abonar la
indemnització esmentada.
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 565/2013,
de 25 de gener, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ
dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 241/2013, de 28
d’agost de 2013, així com de la Interlocutòria de data 25 de febrer de 2014 de
rectificació de la Sentència, dictades en el procediment acomiadament 94/2012,
seguit davant el Jutjat Social núm. 1 de Mataró, per la qual resol estimar
parcialment la demanda interposada pel Sr. J.LL.C.L, treballador de l’extint
organisme autònom Institut Municipal d’Educació. I, en conseqüència, declarar
improcedent l’acomiadament que l’actora ha estat objecte en data 31 de
desembre de 2011, condemnant a l’Institut Municipal d’Educació a la readmissió
immediata del demandant en les mateixes condicions que regien amb anterioritat
o bé a l’abonament d’una indemnització de 12.013,65 €, més l’abonament en
ambdós casos dels salaris de tramitació des de la data d’acomiadament fins la
notificació de la Sentència o fins que hagués trobat una altra feina, si tal
col·locació fos anterior a dita sentència i es provés per l’empresari allò percebut,
pel seu descompte dels salaris de tramitació. Així mateix, s’absol al Fons de
Garantia Salarial.
Segon.- Executar en els seus propis termes la Sentència núm. 241/2013, de 28
d’agost de 2013, i la Interlocutòria de 25 de febrer 2014 de rectificació de la
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Sentència, dictades pel Jutjat Social 1 de Mataró (procediment acomiadament
94/2012), en el sentit d’optar pel pagament al treballador demandant de la
indemnització corresponent així com a l’abonament dels salaris de tramitació
corresponents, en el moment i forma que determini el Jutjat Social 1 de Mataró, sens
perjudici de la posterior reclamació a l’Estat de l’import corresponent al període del
qual en sigui responsable.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats10

DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA INTERLOCUTÒRIA DEL JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE BARCELONA, D'INAMISSIBILITAT
DEL PROCEDIMENT DE DRETS FONAMENTALS NÚM. 192/2014, INTERPOSAT
CONTRA EL DECRET DE RESOLUCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE LA GUINGUETA
DE LA PLATJA E4.
La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme,
Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona ha dictat Interlocutòria de 20 de
maig de 2014, la qual inadmet a tràmit el recurs especial de protecció de drets
fonamentals núm. 192/2014-B, interposat per interposat per A.M.D. en representació de
la mercantil RIBLUES 2006, SL contra el decret 2364/2014 de 31 de març (Platja 2014).
El Decret citat, proposava la no renovació de la autorització de la guingueta de la platja
E4, per a l'exercici 2014, per incompliment d'una condició essencial del Plec de
Clàusules 2010, prohibició de vessament d’aigües residuals a la sorra de la platja.
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Segons la clàusula 20ena del mateix qualsevol incompliment de les condicions
contractuals establertes en el plec de l'autorització comporta com a penalització la
pèrdua de la autorització, i com a conseqüència, el tancament i retirada de les
instal·lacions.
Prèvia a la resolució definitiva de la retirada de la autorització concedia a la actora un
termini d'audiència de 10 dies per a formular al·legacions, presentar documents o
proposar prova que considerés pertinent per a la defensa dels seus interessos.
Posteriorment, per DA de 24 d'abril, la administració d'ofici, resolgué ampliant el termini
d'audiència conferit en el decret de 31 de març, i atorgà a la mercantil RIBLUES 2006,
SL un termini de 5 dies més. Aquesta ampliació de termini va ser notificada a RIBLUES
2006, SL en data 10 de maig de 2014 i hores d'ara, aquesta no ha exercit el seu dret de
defensa.
En data 6 de maig de 2014 es rebé per fax urgent, Decret de notificació del Recurs
d’empara ordinari per a la protecció de drets fonamentals, amb número 192/2014B,
interposat per RIBLUES 2006, SL contra l’Ajuntament de Mataró. Al·legava la part
actora en la interposició del citat recurs la vulneració dels següents drets constitucionals:
dret fonamental de defensa de l'article 24.1 de la CE, del dret d'audiència, de la
presumpció d'innocència i del principi de legalitat per no renovar-li la autorització.
L’òrgan jurisdiccional desestima integrament el recurs de protecció de drets
fonamentals, en tant en quan no s'ha vulnerat el dret d'audiència de la part actora, ja
que s'ha donat tràmit d'audiència, per la qual cosa no pot entendre's vulnerat el seu dret
constitucional a la defensa, en el sentit previst en l'art 24.1CE, així com tampoc ha vist
privat el seu a l'accés a la via ni administrativa ni judicial, per a la defensa dels seus
interessos.
Per això conclou que l'objecte del recurs no s'adequa a aquest tipus de procediment
especial i sumari, i inadmet el mateix en base a que es tracta d’un procediment de
revocació o extinció d’una autorització administrativa en virtut de les facultats de control
que ha d’exercir l’administració en domini públic.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
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per la resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 5 de Barcelona, de 20 de maig de 2014 la qual desestima el recurs de protecció de
drets fonamentals

núm. 192/2014-B, interposat per A.M.D. en representació de la

mercantil RIBLUES 2006, SL contra el decret 2364/2014 de 31 de març que proposava
la resolució de la autorització de la guingueta de la platja E4 per a l'exercici 2014, per
incompliment d'una condició essencial del Plec de Clàusules 2010, la prohibició de
vessament d’aigües residuals a la sorra de la platja. i, en conseqüència, imposar-li la
penalitat-sanció prevista en la clàusula 20 ena del mateix; la no renovació de
l'autorització per l’exercici 2014.
Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients. “

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

En aquest punt s’incorpora a la sessió la senyora Núria Calpe i Marquet, 2na tinent
d’alcalde i regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment.

FORA DE CONVOCATÒRIA
Conclòs l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Alcalde indica que, degut a
que per error no va figurar a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local la proposta
sobre

l’adjudicació

de

la

contractació

del

servei

de

disseny,

fabricació,

subministrament muntatge i instal·lació corresponent a la presentació inicial de la
“Col·lecció Fundació Jaume Vilaseca”. Per tràmit d’urgència, convindria tractar en
aquesta sessió:
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La urgència és apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 6
assistents a la Junta.

-Servei de Compres i Contractacions11

ADJUDICAR

FABRICACIÓ,
CORRESPONENT

LA

CONTRACTACIÓ

SUBMINISTRAMENT,
A

LA

PRESENTACIÓ

DEL

SERVEI

MUNTATGE
INICIAL

I
DE

DE

DISSENY,

INSTAL·LACIÓ
LA

“COL·LECCIÓ

FUNDACIÓ JAUME VILASECA”.
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 31 de març de 2014, es va acorda
iniciar l’expedient per a la contractació del servei de disseny, fabricació,
subministrament, muntatge i instal·lació corresponent a la presentació inicial de la
“Col·lecció Fundació Jaume Vilaseca, mitjançant procediment obert.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2014, es va acordar
excloure de la licitació l’empresa Equiro Equipament SL per no haver acreditat les
condicions de capacitat per participar en la licitació; i l’empresa Gomis Art i Disseny,
SL, per no haver acreditat els requisits de solvència exigits.
En data 3 de juny de 2014, es va reunir el Comitè d’Experts designat en la present
contractació, per tal de valorar l’única oferta vàlidament presentada, amb el resultat
que consta en l’acta que s’acompanya, de la qual es desprèn que l’oferta supera el
mínim de 50 punts exigits per superar aquesta fase de la licitació.
En sessió de la Mesa de Contractació de data 26 de juny de 2014, es va procedir a
l’obertura del sobre 3 de l’oferta, comprovant-se que s’ajusta als requisits exigits en el
plecs que regeixen la contractació.
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
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contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei de disseny, fabricació, subministrament,
muntatge i instal·lació corresponent a la presentació inicial de la “Col·lecció Fundació
Jaume Vilaseca, a favor de l’empresa Stoa, Propostes Culturals i Turístiques, SL, per
un import de 148.760,33 euros, IVA no inclòs; i amb subjecció a resta de condicions
ofertes en la seva proposició.
Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que Stoa, Propostes Culturals i
Turístiques, SL, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en
què hagi rebut el requeriment, presenti:
a) la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
b) la documentació justificativa d’haver constituït una garantia definitiva per import de
7.438,17 euros, equivalent al 5 per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.
Tercer.- Un cop aportada la documentació indicada en l’apartat anterior,
l’adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.
Quart.- Requerir 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 104,95 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa Stoa, Propostes Culturals i Turístiques, SL
l’import de 148.760,33 euros, més 31.239,67 euros en concepte d’IVA, en total,
180.000 euros, a càrrec del pressupost municipal aprovat per a la següent anualitat,
de la següent manera:
•

Partida 610000/333110/22799: 90.000 euros (op. D núm. 54475)
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•

Partida 400300/33011C/63200: 90.000 euros (op. D núm. 54487)

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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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