ACTA NÚM. 7/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 31 DE MARÇ DE 2014.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el trenta-u de març de dos mil catorze, 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 JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER, Alcalde accidental.
Hi concorren:
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Calpe i Marquet
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez
En Pere Galbany i Duran
En Miquel Rey i Castilla
Na Olga Ortiz i Moreno
En Ramon Reixach i Puig

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

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

Excusa la seva assistència el senyor Joan Mora i Bosch, 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 17 de març de
2014.

2

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

3

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la

1

4
5

6

contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’alimentació a les escoles
bressol municipals de Mataró.
Modificació del plec de clàusules administratives que regirà la contractació del servei
de manteniment de zones verdes.
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de disseny, fabricació,
subministrament, muntatge i instal·lació corresponent a la presentació inicial de la
“Col·lecció Fundació Jaume Vilaseca.
Adjudicació del servei de manteniment dels aparells elevadors en equipaments
municipals.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7
8
9

10

Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera
de tècnic/a mitjà/ana informàtic/a, grup A2, mitjançant concurs de mèrit amb proves.
Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera
de tècnic/a superior de salut pública, grup A1, mitjançant concurs de mèrit amb
proves.
Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a al procés selectiu per a la
cobertura de forma temporal d’una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, mitjançant un
contracte de relleu per jubilació parcial de l’ocupant de la plaça, mitjançant concurs de
mèrit amb proves.
Donar compte de la Sentència de data 12 de febrer de 2014, dictada en el recurs
contenciós administratiu núm. 462/12 , seguit davant del Jutjat contenciós
administratiu núm. 13 de Barcelona.
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Via pública-

11
12

Atorgament distincions i condecoracions membres Policia Local i altres.
Donar-se per assabentada del contingut de la sentència número 34/2014 de data 29
de gener de 2014, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 13 de Barcelona, en
relació al recurs contenciós administratiu número 158/2013, contra la resolució
formulada per Decret núm. 7894/2011, de 29 de novembre, de la Regidora delegada
de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment.
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 17 de març de
2014.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

2

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

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

3

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D’ALIMENTACIÓ A LES ESCOLES
BRESSOL MUNICIPALS DE MATARÓ.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per informe de data 03/03/2014, la Direcció d’Ensenyament sol·licita la tramitació de
la contractació del servei d’alimentació a les escoles bressol municipals de Mataró,
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 145.522,73
euros, IVA no inclòs, per al curs de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions, el valor estimat del contracte és de
320.150,01 euros.
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 20/03/2014, respecte de l’adequació dels
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector
públic.
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• Informe de l’interventor de Fons de data 20/03/2014 respecte l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la
present anualitat, i la previsió de la seva existència en els pressuposts municipals
que s’aprovin per a l’exercici 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:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei d’alimentació a les escoles
bressol municipals de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 145.522,73 euros, IVA no inclòs, per al curs de durada inicial del
contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions, el valor estimat del contracte és de
320.150,01 euros.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà
la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.
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 145.522,73 euros, més 14.552,27 euros en
concepte d’IVA, en total 160.075,00 euros, de la següent manera:
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Exercici 2014: 50.100,00 € (Relació A núm. 375)
Exercici 2015: 109.975,00 € (relació APOS núm. 376)
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 les corresponents
partides dels pressuposts municipals que s’aprovin per a l’exercici 2015, a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4

Unanimitat. (7).

MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE

REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE ZONES
VERDES.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 de febrer de 2014, s’aprovà
el plec de clàusules administratives i tècniques particulars del servei de manteniment
de zones verdes de Mataró, i l’inici de la contractació. El termini de presentació
d’ofertes es va iniciar el passat dia 15 de febrer i finalitzava el dia 6 de març.
El mateix dia 6 de març es va posar de manifest la possibilitat de que el llistat de
personal a subrogar que consta en l’annex I del plec de clàusules administratives que
regeixen la contractació no fossin correctes, per la qual cosa per decret 1663/2014 de
6 de març del regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana es va deixar sense
efecte el termini de presentació d’ofertes fins a la propera reunió de la Junta de
Govern Local en la qual es decidiria sobre les possibles modificacions a introduir en
el plecs de condicions i l’obertura d’un nou termini de presentació d’ofertes.
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En data 10/03/2014 Fomento de Construcciones y Contratas ha presentat certificat
del personal que es troba en alguna de les situacions per a les quals el Conveni
col·lectiu estatal de jardineria preveu la subrogació, i d’ell es desprèn que són set els
treballadors a subrogar pel futur adjudicatari, i no vuit com constava en els plecs, ja
que el dia 03/02/2014 va causar baixa d’empresa un dels auxiliar de jardiner que
constava en el llistat inicial del personal a subrogar
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.- Modificar l’annex I (personal a subrogar) del plec de clàusules
administratives particulars de la contractació del servei de manteniment de zones
verdes, eliminant un dels treballadors que hi constaven, amb la qual cosa el llistat
queda de la següent manera:

Segon.- Atorgar un termini addicional de 10 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.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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APROVACIÓ

Unanimitat. (7).

DEL

PLEC

DE

6

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT

OBERT,

DEL

SERVEI

DE

DISSENY,

FABRICACIÓ,

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ CORRESPONENT A LA
PRESENTACIÓ INICIAL DE LA “COL·LECCIÓ FUNDACIÓ JAUME VILASECA.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per informe de data 18/03/2014, el director del Museu de Mataró sol·licita la
tramitació 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 un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
148.760,33 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte les possibles
modificacions, el valor estimat del contracte és de 178.512,40 euros.
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 20/03/2014, respecte de l’adequació dels
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector
públic.
• Informe de l’interventor de Fons de data 20/03/2014 respecte l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la
present anualitat.
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
7

Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de disseny, fabricació,
subministrament, muntatge i instal·lació corresponent a la presentació inicial de la
“Col·lecció Fundació Jaume Vilaseca, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 148.760,33 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte les possibles
modificacions, el valor estimat del contracte és de 178.512,40 euros.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà
la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.
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 148.760,33 euros, més 31.239,67 euros en
concepte d’IVA, en total 180.000,00 euros, de la següent manera:
Partida 610000/333110/22799: 90.000 euros. (op. A núm. 20753)
Partida 400300/33011C/63200: 90.000 euros. (op. A núm. 21478)”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

Unanimitat. (7).

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS APARELLS

ELEVADORS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
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El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2013 es va iniciar
el procediment de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de
manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals, per un import fixat com
a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 60.121,00 euros, IVA no inclòs, per
l’any de durada inicial del contracte.
Mitjançant informe de data 20 de gener de 2014, l’arquitecta tècnica del Servei
d’Equipaments Municipals, amb el vistiplau del cap del Servei, va procedir a la
valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i per informe de
data 4 de març de 2014 ha valorat les ofertes econòmiques, tot quedant classificada
en primer lloc l’empresa “Kone Elevadores, SA”. S’adjunta al present acord còpia
d’ambdós informes.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la
present anualitat 2014. Així mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost que s’aprovi per a l’exercici 2015.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors
dels edificis municipals, a favor de l’empresa Kone Elevadores, SA, d’acord amb els
preus unitaris que consten a la seva proposició, i amb subjecció a resta de
condicions ofertes.
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Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “Kone Elevadores,
SA” aporti, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció
de la notificació del present acord, la següent documentació:
a) documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
b) documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria d’aquesta Corporació
la garantia definitiva per import de 1.835,90 euros, equivalent al 5 per cent de
l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.
advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta i es procedirà a adjudicar al següent licitador.
Tercer.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.
Quart.- Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de
107,25 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Kone Elevadores, SA” l’import de 36.718,04
euros, més 7.710,80 euros, en concepte d’IVA, en total 44.428,84 euros, de la
següent manera:
• Exercici 2014: Operació AD núm. 21542 per import de 3.351,70 euros.
Relació D núm. 869 per import total de 26.267,53 euros
• Exercici 2015: Relació ADPOS núm. 873 per import total de 14.809,61 euros.
Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les corresponents partides del pressupost que s’aprovi per a l’exercici 2015.
Setè.- Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l’import
adjudicat, autoritzar les anotacions comptables inverses següents:
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Any 2014: Relació A/ núm. 875 per import total de 35.905,66 €
Any 2015: Relació APOS/-1 núm. 872 per import de 10.573,22 €
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
7

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA INFORMÀTIC/A,
GRUP A2, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRIT AMB PROVES.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Aquesta Corporació necessita crear una llista d’espera de tècnics/ques mitjans/es
informàtics/ques, grup A2, per cobrir contractacions de caràcter temporal o possibles
substitucions.
Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà
aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per
accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de
Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal.
Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria
en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin
l’esmentat procés selectiu.
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Atès allò que estableixen els articles 6, 7, 8 i 94 i següents, del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, en relació als sistemes de selecció del personal interí al servei de les entitats
locals.
Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals,
i en virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de
2011, a la Junta de Govern Local.
El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió
Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer .- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que
regularan, juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern
Local, el procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera de tècnics/ques
mitjans/es informàtics/ques, grup A2.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.
Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals,
comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOPB, i
exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de
mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
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CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE SALUT
PÚBLICA, GRUP A1, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRIT AMB PROVES.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Aquesta Corporació necessita crear una llista d’espera de tècnics/ques superiors de
salut pública, grup A1, per cobrir contractacions de caràcter temporal o possibles
substitucions.
Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà
aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per
accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de
Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal.
Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria
en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin
l’esmentat procés selectiu.
Atès allò que estableixen els articles 6, 7, 8 i 94 i següents, del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, en relació als sistemes de selecció del personal interí al servei de les entitats
locals.
Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals,
i en virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de
2011, a la Junta de Govern Local.
El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió
Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer .- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que
regularan, juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern
Local, el procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera de tècnics/ques
superiors de salut pública, grup A1.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.”
Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals,
comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOPB, i
exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de
mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9

Unanimitat. (7).

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A AL

PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE FORMA TEMPORAL D’UNA
PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA, GRUP A2, MITJANÇANT UN CONTRACTE DE
RELLEU

PER

JUBILACIÓ

PARCIAL

DE

L’OCUPANT

DE

LA

PLAÇA,

MITJANÇANT CONCURS DE MÈRIT AMB PROVES.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“El senyor J.T.R., personal laboral amb contracte fix en la categoria de tècnic mitjà de
manteniment, grup A2, adscrit al lloc de treball de cap de la Secció del Viver
Municipal, del servei d’Espais Públics, va presentar el dia 10 d’octubre de 2013
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(registre d’entrada número 2013-037785-1), una sol·licitud mitjançant la qual demana
acollir-se a la jubilació parcial a partir del dia 13 de desembre de 2013, per tenir
complerts els 61 anys, requisit per aquesta modalitat de jubilació.
Segons allò que estableix l’article 12.6 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de
contractes a temps parcial i contractes de relleu en relació al contracte per jubilació
parcial, per poder realitzar aquest tipus de contracte, l'empresa ha de celebrar
simultàniament un contracte de treball per al desenvolupament de la mateixa
categoria laboral, o similar, entenent per tal el desenvolupament de tasques
corresponents al mateix grup professional, amb un treballador en situació d'atur o que
tingui concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada, a fi de substituir
la jornada de treball deixada vacant pel treballador que es jubila parcialment.
Conseqüentment, a fi de poder dur a terme la jubilació parcial del senyor T., es fa
necessari realitzar un procés de selecció que permeti cobrir de forma temporal, i
mitjançant un contracte de relleu, la part de la jornada de treball que restarà vacant.
Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà
aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per
accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de
Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal.
Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria
en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin
l’esmentat procés selectiu.
Atès allò que estableixen els articles 16 i següents i 94 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, en relació als sistemes de selecció del personal interí i temporal al
servei de les entitats locals.
Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals,
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i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny
de 2011, a la Junta de Govern Local,
El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió
Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que regularan,
juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el
procés selectiu per a la cobertura de forma temporal d’una plaça de tècnic/a mig/tjà,
grup A2, mitjançant un contracte de relleu per jubilació parcial de l’ocupant de la
plaça.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.
Tercer.-

Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals,

comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Quart.- Publicar l'anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOPB, i
exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de
mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10

Unanimitat. (7).

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DE DATA 12 DE FEBRER DE 2014,

DICTADA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 462/12 , SEGUIT
DAVANT

DEL

JUTJAT

CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU

NÚM.

13

DE

BARCELONA.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
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presenta la proposta següent:
“El Sr. A.R.V., agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Mataró, va presentar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona
contra el Decret 5282/2012, de 4 de setembre, d’aquest Ajuntament que desestima el
recurs de reposició interposat contra el Decret 1696/2012, de 7 de març, pel qual es
resol el procediment disciplinari incoat contra ell i s’imposa la sanció de suspensió de
funcions, amb pèrdua de retribucions, durant un període de setze dies, per haver
comès en qualitat d’autor, una infracció greu recollida en l’article 49.d) de la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, que tipifica com a falta
greu, “el fet de causar, per negligència o per mala fe, danys greus en el patrimoni i els
béns de la corporació”.
L’esmentat recurs es va tramitar davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de
Barcelona per procediment abreujat núm. 462/12 B assenyalant-se la data de judici el
dia 11 de febrer de 2014.
Vist que en data 12 de febrer de 2014, el Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de
Barcelona ha dictat Sentència per la qual resol estimar el recurs presentat pel Sr.
A.R.V. contra l’Ajuntament de Mataró, per ser la resolució administrativa objecte de
recurs no conforme a dret, deixant sense efecte la sanció disciplinaria imposada, amb
expressa imposició de les costes processals a càrrec de l’Ajuntament de Mataró.
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 de data 12 de febrer de 2014,
dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 462/12 (procediment abreujat),
seguit davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona, per la qual
resol estimar el recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. A.R.V., agent de la
Policia Local de l’Ajuntament de Mataró, contra la resolució de l’Ajuntament de
Mataró, de 4 de setembre de 2012, desestimatòria del recurs de reposició interposat
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contra la resolució sancionadora de 7 de març de 2012, anul·lant la resolució
recorreguda per no ser ajustada a dret i deixant sense efecte la sanció disciplinària
imposada, amb expressa imposició de les costes processals.
Segon.- Executar en els seus propis termes la referida sentència.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Via pública11

ATORGAMENT DISTINCIONS I CONDECORACIONS MEMBRES POLICIA

LOCAL I ALTRES.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:
“D’acord amb el que disposa l’art. 76 del Reglament de la Policia Local de Mataró en
relació al procediment de concessió de la Medalla al Mèrit Professional, estableix que
correspondrà l’esmentada concessió a la Junta de Govern Local a proposta de
l’Alcalde o regidor delegat, previ informe de la Prefectura del cos.
Atès que els informes de la Policia Local de data 26 de febrer de 2014 proposen la
concessió de Medalla al Mèrit Professional de primera categoria al Sr. F.R.P.,
Inspector Cap del Cos Nacional de Policia, en reconeixement a la seva contribució a
la millora dels serveis de seguretat pública en general i la col·laboració específica
amb la Policia Local que beneficia els serveis oferts als ciutadans de Mataró. Al Sr.
P.A.C., Cap de la Policia Local d’Argentona, en reconeixement a la seva contribució a
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la millora dels serveis de seguretat pública en general i la col·laboració específica
amb la Policia Local que beneficia els serveis oferts als ciutadans de Mataró. Al Sr.
F.À.G., Cap del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Mataró, en reconeixement a la
seva contribució a la millora dels serveis de seguretat pública en general i la
col·laboració específica amb la Policia Local que beneficia els serveis oferts als
ciutadans de Mataró. Al Sr. P.I.B., Jutge Degà de Mataró, en reconeixement a la seva
contribució a la millora dels serveis de seguretat pública en general i la col·laboració
específica amb la Policia Local que beneficia els serveis oferts als ciutadans de
Mataró.
I la concessió de la medalla al Mèrit Professional de segona categoria al Sr. T.F.R.,
caporal de la Policia Local de Mataró, en reconeixement a la seva contribució a la
millora en la prestació dels serveis d’aquesta Policia Local. Al Sr. J.H.D., caporal de la
Policia Local de Mataró, en reconeixement a la seva contribució a la millora en la
prestació dels serveis d’aquesta Policia Local. A la Sra. M.C.A., agent de la Policia
Local de Mataró, en reconeixement a la seva contribució a la millora en la prestació
dels serveis d’aquesta Policia Local. Al Sr. P.O.P., agent de la Policia Local de
Mataró, en reconeixement a la seva contribució a la millora en la prestació dels
serveis d’aquesta Policia Local.
Per aquestes raons,
La Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les
competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011 a aquesta
Junta de Govern Local, PROPOSA:
Primer.- Concedir la Medalla al Mèrit Professional de primera categoria a:
• F.R.P.
• P.A.C.
• F.À.G.
• P.I.B.
Segon.- Concedir la Medalla al Mèrit Professional de segona categoria a:
• T.F.R.
• J.H.D.
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• M.C.A.
• P.O.P.
Tercer.- Comunicar el present acord a les persones interessades.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

12

Unanimitat. (7).

DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA

NÚMERO 34/2014 DE DATA 29 DE GENER DE 2014, DICTADA PEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 13 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 158/2013, CONTRA LA RESOLUCIÓ
FORMULADA PER DECRET NÚM. 7894/2011, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA
REGIDORA DELEGADA DE VIA PÚBLICA, OBRES, SERVEIS I MANTENIMENT.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:
“En data 29 de novembre de 2011, per Decret núm. 7894/2011, la Regidora
Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment, resolgué la desestimació de
les al·legacions interposades pel senyor A.R.D., en relació a l’expedient 545/2011, en
matèria d’infracció a l’Ordenança de Civisme.
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 158/2013 C pel
Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona.
En data 29 de gener de 2014, practicades les actuacions processals procedents i
celebrada vista oral el 28 de gener de 2014, es dictà sentència núm. 34/2014 que
resol: “Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por el letrado
Sr. S.C., en nombre y representación del recurrente A.R.D. contra la resolución de la
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regidora delegada de Vía Pública del Ayuntamiento de Mataró, de fecha 29 de
octubre de 2012, desestimatòria del recurso de reposición interpuesto frente a la
resolución sancionadora de fecha 29 de noviembre de 2011, se anula la resolución
recurrida por no ser ajustada a derecho y se deja sin efecto la sanción pecuniaria de
250 euros impuesta, con expresa imposición de las costas procesales a cargo de la
demandada hasta el límite de 100 euros”.
A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada.
Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim 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 d’acord amb les competències delegades per Resolució
d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, a la Junta de Govern, PROPOSO:
Primer.- Donar compliment al contingut de la sentència de 29 de gener de 2014,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en relació al recurs
contenciós administratiu 158/2013C contra la resolució formulada per Decret núm.
7894/2011, de 29 de novembre, de la Regidora Delegada de Via Pública, Obres,
Serveis i Manteniment.
Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que,
en el que calgui, procedeixi a la seva execució.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tres de la tarda, el senyor President
aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.
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