
1 

ACTA NÚM. 7 /2019- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 8 D’ABRIL DE  2019. 

================================================================= 

A la ciutat de Mataró, el 8 d’abril de dos mil dinou, a  dos quarts de tres de la tarda, 

es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió 

corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor DAVID 

BOTE PAZ, Alcalde - president 

Hi concorren: 

En David Bote Paz Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera 2n.   Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres  3r.    Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos 4rt.   Tinent d’Alcalde 

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

Excusen la seva assistència 

Núria Moreno Romero 1ra.  Tinent d’Alcalde 
Elizabet Ruíz Moreno  5è.    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 
25/03/2019 

2 DESPATX OFICIAL 

Data de publicació: 22 de novembre de 2019



 2 

CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques que regiran la 

contractació dels serveis de càrrega i descàrrega de materials de suport a les 
activitats de l’Ajuntament, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 
del contracte de fins a 38.790,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de 
durada inicial del contracte. (Exp. 3184/2019). 

 
4 Adjudicar la contractació de les obres del projecte executiu de millora de la 
 urbanització de la Ronda Miguel de Cervantes, tram comprès entre el carrer 
 de Francisco Herrera i el Camí Ral, per un import de 203.650,53 euros, IVA no 
 inclòs. 
 
5 Adjudicar la contractació de les obres del projecte de renovació de 

l’enllumenat públic dels quadres BN, BO, CJ, CK, CL i HE a diferents carrers 
de la ciutat a Electricitat Boquet, SL, per import de 153.647,94 €, IVA no 
inclòs. 

 
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 

-Servei de Relacions laborals i assistència jurídica- 
 
 
6 Oferta pública d’Ocupació 2019 i Modificació Oferta Pública d’Ocupació 2018 
 
 
 CIM  D’ACCIÓ SOCIAL 
 
 
 -Habitatge- 
 

7  Aprovació del text de l’acord de Parteneriat i del contracte de subvenció de la 
 tercera convocatòria del programa d’ajuts FEDER per al projecte «lloguem/ 
 Yes we rent». 
 
 
 -Igualtat i Ciutadania- 
 
8 Aprovació de l’annex del III Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania en 
 polítiques LGTBI 
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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  25/03/2019. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

 

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

 

 
 

CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

 
-Servei de Compres i Contractacions- 

 
3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CÀRREGA 

I DESCÀRREGA DE MATERIALS DE SUPORT A LES ACTIVITATS DE 

L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ 

DEL CONTRACTE DE FINS A 38.790,00 EUROS, IVA NO INCLÒS, PELS DOS 

ANYS DE DURADA INICIAL DEL CONTRACTE. (EXP. 3184/2019) 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
 
“1. Per informe de data 13/02/2019, la directora de Cultura sol·licita la tramitació de 

la contractació dels serveis de càrrega i descàrrega de materials de suport a les 

activitats de l’Ajuntament, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 38.790,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial 

del contracte. 
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A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la 

possibilitat de pròrroga i modificacions contemplades en el plec, el valor estimat del 

contracte és de 85.338,00 euros. 

 

2. Consta a l’expedient: 

 

 Informe del secretari general 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 respecte de l’existència de crèdit adequat i 

suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la 

partida 830000/338120/22712, 830000/338110/22712, 830000/333310/22712, 

830000/334140/22712 i 830000/330110/22712 del pressupost municipal per a 

l’exercici 2019 i se’n preveu la seva existència en els exercicis 2020 i 2021. 

 

3. Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 

d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 

Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, 

l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació dels serveis de càrrega i descàrrega de 

materials de suport a les activitats de l’Ajuntament, per un import fixat com a màxim 

per a l’adjudicació del contracte de fins a 38.790,00 euros, IVA no inclòs, pels dos 

anys de durada inicial del contracte. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la 

possibilitat de pròrroga i modificacions contemplades en el plec, el valor estimat del 

contracte és de 85.338,00 euros. 

 

SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 

ordinària i procediment obert simplificat. 

 

TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a 

partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant, 

per a la presentació de proposicions. 

 

QUART. Autoritzar la despesa de fins a 46.935,90€, a càrrec de les corresponents 

partides del pressupost municipal 2019, desglossats de la manera següent: 
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- Exercici 2019: import de 16.078,47€ (llistat de documents A núm. 201). 

- Exercici 2020 i 2021: import de 30.857,43€ (llistat de documents A_FUT núm. 

202). 

 

CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els 

efectes del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les 

corresponents partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 

2020 i 2021, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present 

contractació durant les esmentades anualitats” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

4 ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 

EXECUTIU DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DE LA RONDA MIGUEL DE 

CERVANTES, TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER  FRANCISCO HERRERA I 

EL CAMÍ RAL, PER UN IMPORT DE 203.650,53 EUROS, IVA NO INCLÒS. 

 

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

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2018, es va 
iniciar el procediment obert simplificat de contractació de les obres del projecte 
executiu de millora de la urbanització de la Ronda Miguel de Cervantes, tram 
comprès entre el carrer de Francisco Herrera i el Camí Ral, per un import fixat com a 
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 272.272,73 euros, IVA no inclòs, per 
la durada del contracte. 
 
2. Han presentat oferta les empreses següents: 

- M. i J. GRUAS, SA. (en endavant GRUAS CONSTRUCTORA) 
- VIALITAT I SERVEIS, SLU. 
- CATALANA DE TREBALLS I OBRES. 
- OSERMA. 

 
3. En data 14/12/2018 va concloure la fase d’obertura del sobre 1, corresponent a la 
documentació administrativa i documentació tècnica subjecta a judici de valor. 
 
4. Mitjançant informe de data 18/12/2018, el cap de la Secció d’Infraestructures 
d’Espais Públics va procedir a la valoració dels criteris subjectes a un judici de valor –
sobre 25 punts-, amb el resultat següent: 
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5. En data 25/02/2019 va concloure la fase d’obertura del sobre 2, relatiu a la 
documentació als criteris avaluables de forma automàtica, en aquesta cas, l’oferta 
econòmica. 
 
6. Mitjançant informe de data 20/03/2019, el cap de la Secció d’Infraestructures 
d’Espais Públics va procedir a la valoració de les ofertes econòmiques –sobre 75 
punts-, amb el resultat següent: 

 
 
 
7. En el mateix informe es proposa l’adjudicació de la present contractació, a favor de 
VIALITAT I SERVEIS SLU, en haver quedat classificada en primer lloc d’acord amb el 
quadre següent sobre 100 punts: 
 

 
 
8. S’adjunta còpia d’ambdós informes esmentats. 
 
9. En data 27 de març de 2019 la Mesa de Contractació ha aprovat proposar 
l’adjudicació a favor de VIALITAT I SERVEIS, SLU. 
 
10. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la 
present contractació a la partida 710100/15301C/60900 del pressupost municipal 
aprovat per a la present anualitat 2019. 
 

 EMPRESA CONTRACTISTA 
ESTUDI MOBILITAT 

EM 

 
USOS 

IU  
IMPLANTACIÓ 
TERRENY - EI 

EXECUCIÓ 
TREBALLS 

ET 
VALORACIÓ 

TÈCNICA 

1 GRUAS CONSTRUCTORA 5,00 
 

5,00 6,00 
 

9,00 25,00 

2 
 
VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 5,00 

 
5,00 6,00 

 
9,00 25,00 

3 

 
CATALANA DE TREBALLS I 
OBRES. 5,00 

 
 

5,00 3,00 

 
 

6,00 19,00 
 
4 OSERMA 5,00 

 
5,00 3,00 

 
6,00 19,00 

 EMPRESA CONTRACTISTA 
OFERTA ECONÒMICA 

(SENSE IVA) 
PRESSUPOST LICIT. 

(SENSE IVA) 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

1 GRUAS CONSTRUCTORA  204.886,37 € 227,272,73 € 73,24 

2 VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 203.650,53 € 227,272,73 € 73,69 

3 
CATALANA DE TREBALLS I 
OBRES. 219.911,99 € 227,272,73 € 68,24 

4 OSERMA 200.090,81 € 227,272,73 € 75,00 

 EMPRESA CONTRACTISTA 
VALORACIÓ 

TÈCNICA 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

VALORACIÓ 
TOTAL 

1 GRUAS CONSTRUCTORA 25,00 73,24 98,24 

2 VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 25,00 73,69 98,69 

3 
CATALANA DE TREBALLS I 
OBRES. 19,00 68,24 87,24 

4 OSERMA 19,00 75,00 94,00 
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D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de 
novembre, 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 de les obres del projecte executiu de millora de la 
urbanització de la Ronda Miguel de Cervantes, tram comprès entre el carrer de 
Francisco Herrera i el Camí Ral, per un import de 203.650,53 euros, IVA no inclòs, i 
amb subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva proposta. 

 
 

SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que els adjudicataris, en el termini 
màxim de set dies hàbils a comptar des de la remissió de la notificació de 
l’adjudicació, aporti: 

 
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 10.183 euros, 
corresponent al 5% del pressupost base de licitació. 
 

b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 
Administració pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de 
contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa 
tributària pendents de pagament en període executiu. 
 

c) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei general de drets de las 
persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En 
cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa. 
 

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 
seva oferta, i es procedirà a requerir la documentació al licitador classificat en segona 
posició. 
 
 
TERCER. Una vegada hagi constituït la garantia sol·licitada i hagi aportat tota la 
documentació sol·licitada en l’apartat anterior, l’adjudicatària disposarà d’un termini 
de 15 dies per procedir a la formalització del corresponent contracte administratiu. 
 
QUART. Disposar a favor de VIALITAT I SERVEIS SLU., un import total de 
246.417,14€, IVA inclòs, a càrrec de la partida 710100/15301C/60900 del pressupost 
municipal aprovat per a la present anualitat, aprovant a l’efecte el documents 
comptable AD núm. 27325. 
 
CINQUÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar el document comptable invers 
A/ núm. 27322 de 275.000,00€.  
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SISÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

5 ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 

RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES BN, BO, CJ, CK, CL I 

HE A DIFERENTS CARRERS DE LA CIUTAT A ELECTRICITAT BOQUET, SL, 

PER IMPORT DE 153.647,94 €, IVA NO INCLÒS 

 

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

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2018, es va iniciar el 
procediment de contractació de les obres del projecte de renovació de l’enllumenat 
públic dels quadres BN, BO, CJ, CK, CL i HE a diferents carrers de la ciutat de 
Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 
247.933,88 euros, IVA no inclòs. 
 
Va presentar oferta una única empresa, Electricitat Boquet, SL. 
 
Mitjançant informe de data 09/01/2019, la tècnica d’Enllumenat del Servei d’Espais 
Públics va procedir a la valoració dels criteris subjectes a un judici de valor, i per 
informe de data 12/03/2019 ha valorat el criteris avaluables de forma automàtica, 
concloent que l’oferta s’ajusta a tots els requisits exigits als plecs. 
 
S’adjunta còpia d’ambdós informes. 
 
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 710103/16512E/61300 del pressupost municipal aprovat per 
a la present anualitat 2019. 
 
En data 25/03/2019 la Mesa de Contractació ha aprovat proposar l’adjudicació a favor 
d’Electricitat Boquet, SL. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de 
novembre, 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: 
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PRIMER. Adjudicar la contractació de les obres del projecte de renovació de 
l’enllumenat públic dels quadres BN, BO, CJ, CK, CL i HE a diferents carrers de la 
ciutat a Electricitat Boquet, SL, per import de 153.647,94 €, IVA no inclòs. 

 
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària, en el 
termini màxim de deu dies  hàbils a comptar des de la remissió de la notificació de 
l’adjudicació, aporti: 

 
Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de l’Ajuntament 
de Mataró una garantia definitiva per import de 7.682,40 euros, corresponent al 5% 
del pressupost aprovat. 
 

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 
seva oferta. 
 
TERCER. Una vegada hagi aportat la garantia, l’empresa adjudicatària disposarà 
d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del corresponent contracte 
administratiu. 
 
QUART. Disposar a favor de Electricitat Boquet, SL, l’import de 153.647,94 euros, 
més 32.266,07 euros en concepte d’IVA, en total 185.914,01 euros, a càrrec de la 
partida 710103/16512E/61300 del pressupost municipal aprovat per a la present 
anualitat, aprovant a l’efecte les següents operacions comptables: 
 
Doc. A/ núm. 20747 per import de 300.000 € 
Doc. AD núm. 20749, per import de 185.914,01 €  
 
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractant”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
-Servei de Relacions laborals i assistència jurídica- 

 
 
6 OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2019 I MODIFICACIÓ OFERTA PÚBLICA 

D’OCUPACIÓ 2018. 

 

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

 

1.- El servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos Humans i 

Organització, en informe de data 20 de març de 2019, proposa una modificació de 

l’Oferta Pública d’Ocupació aprovada per l’exercici 2018, així com l’aprovació de 

l’Oferta d’Ocupació Pública (OOP) per a l’any 2019 que inclou una taxa addicional de 

reposició per jubilació anticipada d’agents de la policia local de Mataró, quin contingut 

donem per reproduït per economia processal.  

 

2.- Quant a la modificació de l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2018, es proposa 

corregir algunes errades materials que afecten tant a la plantilla de personal 

funcionari, com a la plantilla de personal laboral. 

 

3.- En relació a la proposta d’aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública de l’exercici 

2019, es proposa, per una banda, incorporar a l’Oferta d’Ocupació Pública de 

l’exercici 2019 tres places per la via de consolidació de l’ocupació temporal pel 

sistema de selecció de concurs oposició que, per error, es van ometre a l’Oferta 

d’Ocupació Pública de l’exercici 2018; i per l’altra, incorporar 28 places per la via de 

taxa de reposició d’efectius. 

 

4.- En conseqüència, es proposa l’esmentada modificació de l’Oferta d’Ocupació 

Pública (OOP) de l’any 2018 i l’aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública (OOP) per a 

l’any 2019, constituïda per 50 places, 32 de la plantilla de personal funcionari i 18 de 

la plantilla de personal laboral, d’acord als següents termes: 

 
 
PLACES PERSONAL FUNCIONARI: 32 
 

 

 
 
 

ESCALA 

 
 
 

SUBESCAL
A 

 
 
 

CLASSE 

 
 
 

PLAÇA 

 
 
 

GRUP 

 
 

MODALITAT 

 
 
 

Nº 
TIPUS 

PROPO
STA 

 
 
 

CODI 
PLAÇA 

ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL 

SERVEIS 
ESPECIALS 

COMESES 
ESPECIALS 

TÈCNIC/A 
SUPERIOR 

A1 

LLIURE 
DESIGNACIÓ 

1 

MOBILITAT 
INT. 

OOP 
2019 

4188 

ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL 

SERVEIS 
ESPECIALS 

COMESES 
ESPECIALS 

TÈCNIC/A 
MITJÀ/NA 

A2 

CONCURS 
OPOSICIÓ 

1 
COT/LLIURE 

OOP 
2019 

3842 

ADMINISTRACIÓ 
GENERAL 

AUXILIAR 
 

AUXILIAR 
ADMINISTRA

TIU/VA 
C2 

CONCURS 
OPOSICIÓ 

9 

ORDINÀRIA/L
LIURE. 3 

RESERVA 
TORN DISC. 

OOP 
2019 

3934, 59, 
3806, 
31079, 

3940, 2097, 
4212, 170, 

4068, 

 

 
1 

COT/LLIURE 
MODIF. 

OOP 
2018 

4206 
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ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL SERVEIS 

ESPECIALS 
COMESES 

ESPECIALS 

TÈCNIC/A 
AUXILIAR 

INSPECTOR/
A C2 

CONCURS 
OPOSICIÓ 

2 

ORDINÀRIA/L
LIURE 

OOP 
2019 

161, 3803 

ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL 

SERVEIS 
ESPECIALS 

POLICIA 
LOCAL I 

ELS SEUS 
VIGILANTS 

AGENT 
POLICIA 
LOCAL 

C2 

OPOSICIÓ 
LLIURE 

12 

ORDINÀRIA/L
LIURE 

OOP 
2019 

291, 314, 
315, 319, 
386, 388, 
299, 303, 
304, 318, 
320, 439, 
442, 434, 
321, 435, 

436 

MOBILITAT 
HORITZ. 

5 

ORDINÀRIA/M
OBIL. 

ADMINISTRACIÓ 
GENERAL 

SUBALTER
NA 

 
CONSERGE AP 

CONCURS 
OPOSICIÓ 

1 

ORDINÀRIA/L
LIURE 

MODIF. 
OOP 
2018 

4031 

 
 
PLACES PERSONAL LABORAL: 18 
 
 

PLAÇA CATEGORIA MODALITAT TIPUS PROPOSTA Nº CODI PLAÇA 

PROFESSOR/A TITULAR A DE 
SECUNDÀRIA 

A1 
CONCURS 
OPOSICIÓ 

ORDINÀRIA/LLIURE 

OOP 2019 4 
4168, 4102, 4111, 

31084 

MODIF. OOP 
2018 

1 4091 

PROFESSOR/A TITULAR B DE 
SECUNDÀRIA 

A2 
CONCURS 
OPOSICIÓ 

ORDINÀRIA/LLIURE OOP 2019 2 31085, 4096 

EDUCADOR/A INFANTIL A2 
CONCURS 
OPOSICIÓ 

ORDINÀRIA/LLIURE OOP 2019 3 3996, 4004, 3973 

TÈCNIC/A MITJÀ/NA 
PROGRAMES EDUCATIUS 

A2 
CONCURS 
OPOSICIÓ 

COT/LLIURE OOP 2019 1 4201 

OFICIAL PRIMERA C1 
CONCURS 
OPOSICIÓ 

ORDINÀRIA/LLIURE OOP 2019 1 2182 

TÈCNIC/A AUXILIAR 
BIBLIOTECA 

C1 
CONCURS 
OPOSICIÓ 

ORDINÀRIA/LLIURE OOP 2019 1 3865 

TÈCNIC/A AUXILIAR CULTURA C1 
CONCURS 
OPOSICIÓ 

ORDINÀRIA/LLIURE OOP 2019 1 3849 

AJUDANT DE SERVEIS C2 
CONCURS 
OPOSICIÓ 

ORDINÀRIA/LLIURE OOP 2019 2 3883, 3871 

AUXILIAR INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 

C2 
CONCURS 
OPOSICIÓ 

COT/LLIURE OOP 2019 1 3784 

CONSERGE AP 
CONCURS 
OPOSICIÓ 

COT/LLIURE 
MODIF. OOP 

2018 
1 4063 

 
 
Fonaments de dret 
 
1.- L’article 285.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC) 
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estableix que les corporacions locals han de formular públicament llurs ofertes 
d'ocupació, d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament i en aquest sentit, 
l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals (en endavant RPEL), estableix que el ple o 
l’òrgan corporatiu màxim de l’entitat local, dins del primer trimestre de cada any 
natural, ha d’aprovar l’oferta pública d’ocupació un cop aprovat el pressupost de 
l’exercici de què es tracti. Aquesta competència es va delegar a la Junta de Govern 
Local per Decret 8832/2017, de 6 d’octubre. 
 
2.- L’oferta d’ocupació pública (en endavant OOP), un cop aprovada, s’ha de publicar 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la comunicació als 
òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui, a l’efecte de publicació 
coordinada amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la resta de les 
administracions públiques, i se n’ha de trametre còpia a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.- D’acord amb l’article 56 del RPEL constitueixen l’oferta d’ocupació pública de cada 
entitat local les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, 
subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral, 
que corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels 
sistemes reglamentaris. En tot cas, cal incloure a l’oferta d’ocupació les places 
ocupades per personal interí, i els llocs de treball de caràcter laboral reservats per a 
personal permanent i que estiguin ocupats per personal no permanent. És per aquest 
motiu que l’OOP s’ha d’agrupar en dos annexos, un per les places de personal 
funcionari i, l’altre, per les places de personal laboral. 
 
4.- La Disposició Addicional Primera del TRLMRLC, estableix que els preceptes 
d'aquesta Llei que, per sistemàtica legislativa, incorporen aspectes de la legislació 
bàsica de l'Estat, s'entén que són automàticament modificats en el moment en què es 
produeixi la revisió de la legislació estatal. En el supòsit de modificació de la legislació 
bàsica, continuen essent vigents els preceptes que són compatibles o permeten una 
interpretació harmònica amb els nous principis de la legislació estatal, mentre no hi 
hagi adaptació expressa de la legislació autonòmica. 
 
5.- En aquest sentit, l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en 
mèrits del qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic 
(en endavant TRLEBEP), també disposa que les necessitats de recursos humans, 
amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de 
personal de nou ingrés han de ser objecte de l’oferta d’ocupació pública, o a través 
d’un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal, 
cosa que comporta l’obligació de convocar els processos selectius corresponents per 
a les places compromeses i fins a un deu per cent addicional, i fixar el termini màxim 
per convocar-los. En tot cas, l’execució de l’oferta d’ocupació pública o instrument 
similar s’ha de desenvolupar dins el termini improrrogable de tres anys. 
 
En el seu punt dos, el mateix article indica que l’oferta d’ocupació pública o 
instrument similar, que han d’aprovar anualment els òrgans de govern de les 
administracions públiques, s’ha de publicar en el diari oficial corresponent i en el seu 
punt tres, estableix que l’oferta d’ocupació pública o instrument similar pot contenir 
mesures derivades de la planificació de recursos humans. 
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6.- L’article 19.Ú.2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2018 (en endavant LPGE), estableix que “Les administracions 
públiques que en l’exercici anterior hagin complert els objectius d’estabilitat 
pressupostària i deute públic i la regla de despesa, tenen una taxa de reposició del 
100 per cent”. Quant als cossos de policia local, l’article 19.Ú.5. de la LPGE 
augmenta aquesta taxa de reposició fins el 115%”. Cal tenir en compte que aquesta 
llei no fa referència exclusivament a l’exercici pressupostari 2018, sinó que estableix 
criteris generals sobre la taxa de reposició d’efectius, la incorporació de places per 
sectors prioritaris i de places afectades per processos de consolidació de l’ocupació 
temporal. 
 
L’apartat 7 de l’article 19.Ú, estableix que per calcular la taxa de reposició d’efectius, 
el percentatge de taxa màxim fixat s’aplica sobre la diferència resultant entre el 
nombre d’empleats fixos que, durant l’exercici pressupostari anterior, van deixar de 
prestar serveis a cadascun dels respectius sectors, àmbits, cossos o categories, i el 
nombre d’empleats fixos que s’hi van incorporar, en l’exercici esmentat, per qualsevol 
causa, excepte els procedents d’ofertes d’ocupació pública, o que hi van reingressar 
des de situacions que no comportin la reserva de llocs de treball. A aquests efectes, 
es computen els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, mort, 
renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua 
de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball o en 
qualsevol altra situació administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la 
percepció de retribucions a càrrec de l’Administració en què se cessa. Igualment, es 
tenen en compte les altes i baixes produïdes pels concursos de trasllats a altres 
administracions públiques. 
 
No computen dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius 
les places que es convoquin per a la seva provisió mitjançant processos de promoció 
interna i les corresponents al personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència 
judicial. 
 
7.- A banda de l’anterior, i pel que fa a les places de consolidació de l’ocupació 
temporal, l’article 19.Ú.9 de la LPGE autoritza una taxa addicional per a 
l’estabilització d’ocupació temporal que ha d’incloure les places de naturalesa 
estructural que estiguin dotades pressupostàriament i hagin estat ocupades de 
manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de 
desembre de 2017 en els sectors i col·lectius següents: personal dels serveis 
d’administració i serveis generals, de recerca, de salut pública i inspecció mèdica així 
com altres serveis públics.  
 
L’OOP de l’exercici 2018 ja va incorporar totes les places que complien amb aquest 
requisit, no obstant, per errada material, es van ometre tres places que s’incorporen a 
l’OOP de l’any 2019. 
 
8.- L’article 19. Cinc de la LPGE també condiciona la validesa de la taxa autoritzada a 
l’apartat u, número 2 abans exposat, al fet que les places resultants s’incloguin en 
una oferta d’ocupació pública que, de conformitat amb el què estableix l’apartat 2 de 
l’article 70 del TRLEBEP, han d’aprovar els òrgans respectius de Govern de les 
administracions públiques i que s’ha de publicar en el butlletí oficial de la província, 
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de la comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, abans de la finalització de cada 
any. 
 
La validesa d’aquesta autorització també està condicionada al fet que la convocatòria 
de les places s’efectuï mitjançant la seva publicació en el diari oficial de la província, 
comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, en el termini improrrogable de tres anys, 
a comptar de la data de la publicació de l’oferta d’ocupació pública en què s’incloguin 
les places esmentades, amb els requisits que estableix el paràgraf anterior, de 
conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 70 del TRLEBEP. 
 
Els apartats ú, dos, cinc i sis de l’article 19 de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2018 tenen caràcter bàsic, d’acord amb el que s’estableix en el seu 
apartat setè, i es dicten a l’empara dels articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució. 
 
9.- Per altra banda, i de conformitat amb l’article 59 del TRLEBEP, les 
administracions públiques han de reservar un 7% de les places que s’aprovin a 
l’oferta d’ocupació pública per persones amb diversitat funcional. D’aquest 
percentatge, un 2% ha de ser per persones amb discapacitat intel·lectual. 
 
En aquest sentit i donant compliment a aquest precepte, del total de les places 
d’oferta d’ocupació pública per aquest any 2019, que són 50, 3 places es convocaran 
pel torn restringit d’accés a persones amb diversitat funcional. 
 
L’article 61.1 del TRLEBEP estableix que els processos selectius han de tenir 
caràcter obert i garantir la lliure concurrència, sense perjudici del que està establert 
per a la promoció interna i de les mesures de discriminació positiva que preveu 
aquest Estatut. 
 
10.-De conformitat amb l’article 60 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals, així com l’article 70 del 
TRLEBEP, la present proposta presenta alguna modificació en relació a l’OOP de 
l’exercici 2018, modificació que requereix seguir els mateixos tràmits d’aprovació, 
publicació i comunicació que l’oferta principal. No es considera modificació, l’augment 
de les places objecte de convocatòria en un 10% si així es preveu genèricament i 
específicament a l’oferta i sempre que s’aprovi per Decret de l’Alcalde-President de la 
corporació abans de l’inici de les proves.  
 
11.-Per últim, i donant compliment a allò establert a l’article 37.1.i, del text refós de la 
Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, en data 21 de març de 2019, s’han acordat 
en mesa negociadora, els criteris generals de l’oferta d’ocupació pública amb la 
representació dels treballadors. 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern 
PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Mataró de l’any 
2019 de conformitat amb el fet quart d’aquesta proposta, constituïda per 50 places, 
32 de personal funcionari i 18 de personal laboral. 
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Segon.- MODIFICAR l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018 en els següents 
termes: 
 
 
Plantilla de personal funcionari: 
 
- La plaça número 4206, d’auxiliar administratiu/va, grup C2, es va introduir a l’OOP 

per via ordinària (dins de la taxa de reposició d’efectius), però compleix amb el 
requisit de la consolidació de l’ocupació temporal (en endavant, COT), per tant s’ha 
de fer el procediment de selecció utilitzant aquesta via. Per tant, allibera una plaça 
de la taxa de reposició d’efectius (TRE). 

 
- La plaça número 4068, de la mateixa categoria professional, es va fer constar que 

complia el requisit de la via COT i ha d’anar via ordinària. 
 
Plantilla de personal laboral: 
 
- La plaça número 4102, de professor/a de secundària, grup A1, es va introduir a 

l’OOP per via ordinària (dins de la taxa de reposició d’efectius), malgrat que es troba 
ocupada per personal laboral fix. Per tant, allibera una plaça de la TRE. 

 
- La plaça número 4091, de professor/a de secundària, grup A1, ja es trobava vacant 

durant el 2018 però no es va posar a l’OOP. Per tant, s’incorpora en el lloc de 
l’anterior. 

 
- La plaça número 4016, d’educador/a primer cicle d’educacio infantl, grup A2, es va 

introduir a l’OOP per via COT, malgrat que es troba vacant i sens dotació 
pressupostària des de fa diversos cursos acadèmics. 

 Per tant, cal retirar-la. No afecta a la taxa de reposició d’efectius. 
 
- La plaça número 4063, de conserge, grup AP, es va introduir a l’OOP per via 

ordinària (dins de la taxa de reposició d’efectius), malgrat que té el requisit per fer el 
procediment de selecció via COT, per tant s’ha d’afegir aquesta condició i restar-la 
de la taxa de reposició d’efectius. 

 
- En el seu lloc, incorporem la plaça 4031, conserge de grup AP, de la plantilla de 

personal uncionari. 
 
- A l’OOP de l’any 2018 es van oferir 4 places de conserge pel torn de persones que 

acreditin discapacitat igual o superior al 33%, de les quals dues són per 
discapacitació intel•lectual. Per tant, modificar la via d’accés, passant les dues 
places de conserge amb discapacitat a procediment COT. 

 
 
Tercer.- Establir que les places de l’oferta d’ocupació pública podran ser 
augmentades en un 10% addicional, abans de l’inici de les proves selectives, en els 
termes establerts a l’article 70.1 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic. 
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Quart.- PUBLICAR íntegrament la present resolució amb l’esmentada oferta 
d’ocupació pública al DOGC i al BOPB i trametre’n còpia a la Direcció General 
d’Administració Local de Catalunya, així com als òrgans de l’Administració de l’Estat 
corresponents. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

 
CIM  D’ACCIÓ SOCIAL 

 
-Habitatge- 

 
 

7  APROVACIÓ DEL TEXT DE L’ACORD DE PARTENERIAT I DEL 

CONTRACTE DE SUBVENCIÓ DE LA TERCERA CONVOCATÒRIA DEL 

PROGRAMA D’AJUTS FEDER PER AL PROJECTE «LLOGUEM / YES WE 

RENT». 

 

Elizabet Ruíz Moreno, Regidora de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut Pública, 

Consum i Gent Gran. 

 
 
“Antecedents 
 
1. Per Decret d’alcaldia 2808/2018, de 27 de març, es va resoldre sol·licitar en 
representació de l’Ajuntament de Mataró una subvenció de 2.500.638,16 euros, en el 
marc de la tercera convocatòria del programa d’ajuts FEDER gestionats des de 
l’Iniciativa Accions Urbanes Innovadores (UIA) per a poder implementar el projecte 
“Lloguem/Yes we rent”. 
 
El projecte “Lloguem/Yeswe rent” té com a objectiu impulsar la creació de fórmules 
cooperatives entre demandants d’habitatge de lloguer (cooperatives de llogaters) que 
permetin oferir condicions favorables a propietaris d’habitatges desocupats que 
busquin mobilitzar els seus habitatges amb garanties. Juntament amb l’Ajuntament de 
Mataró, figuren com a socis la  Fundació Unió de Cooperadors, la Diputació de 
Barcelona, Salesians Sant Jordi – Fundació Jovent, l’IGOP – Universitat Autònoma 
de Barcelona, i el Tecnocampus – Mataró.  
 
El total del pressupost del projecte és de 3.125.796,10 €, dels quals, 625.159,22 €. 
procedeixen de fonts propis dels diferents socis (despeses de personal, etc.). 
 



 17 

L’import total de subvenció és de 2.500.636,88 € que correspon al 80 % del 
pressupost del total del conjunt del projecte.  
 
Concretament, l’Ajuntament serà beneficiari d’una subvenció de 2.085.199,68 € que 
suposa el 80 % del total del pressupost que gestionarà directament l’Ajuntament, 
2.606.499,60 €. La quantia restant i que ascendeix a 521.299,92 € procedeixen de 
fonts propis (despeses de personal, etc.). 
 
El termini d’execució del projecte és de 3 anys, però cal tenir en compte que la data 
d’inici del projecte s’estableix a l’1 de novembre de 2018 i finalitza el 30 d’octubre de 
2021. 
 
2. En data 29 de març de 2018 es va presentar la documentació que conforma el 
projecte esmentat per la plataforma electrònica de la UIA. 
 
3. En data 17 de setembre de 2018, el Comitè de Selecció format per la Comissió 
Europea, el Secretariat Permanent de la UIA i la Regió Hauts-de-France, va 
seleccionar el projecte “Lloguem/Yeswe rent”, liderat per l’Ajuntament de Mataró, 
adjudicant una subvenció de 2.500.638 euros. 
 
 
4. En data 13 de març de 2019, el cap de Servei d’Habitatge va emetre informe 
tècnic. 
 
5. En data 14 de març de 2019, l’assessor jurídic especialitzat del Servei d’Habitatge 
va emetre informe jurídic. 
 
6. El projecte exigeix un cofinançament per part de cadascun dels socis del 20% de la 
despesa justificada. Per part de l’Ajuntament de Mataró, aquest cofinançament serà 
d’un màxim de 521.299,92€, dels quals  10.981,29 € corresponen a despesa ja 
realitzada (segons detall existent a l’informe del cap de servei d’habitatge), 99.734,75 
€ a imputació de despesa d’estructura de personal existent (segons detall existent a 
l’informe del cap de servei d’habitatge), i 410.883,88€ a despesa d’inversió (capítol 
VII) recollida en els RC que es proposa aprovar.  
 
7. L’efectivitat de l’acord quedarà condicionada a la plena acceptació del contingut 
dels documents a aprovar per part dels socis del projecte i a l’acreditació de 
consignació pressupostària suficient per a fer front a les despeses de cofinançament 
del projecte. 
 
 
Fonaments de dret 
 
En compliment dels principis de primacia i efecte directe que caracteritzen a 
l’Ordenament jurídic comunitari, constitueix el marc legal del projecte els Reglaments 
i demés disposicions reguladores del fons FEDER i específicament els gestionats per 
la UIA, així com tota la legislació comunitària aplicable, inclosa la legislació sobre 
disposicions sobre la contractació pública, la competència, les ajudes estatals, el 
desenvolupament sostenible i la promoció de la igualtat de gènere i la no 
discriminació.  
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Així mateix, i en absència de reglaments o disposicions específiques relatives als fons 
o específics de la Iniciativa s’aplicarà la normativa estatal bàsica i autonòmica 
corresponent.  
 

En virtut de les competències delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 6241/2018, de 6 

de juliol, publicat al BOPB de 18 de juliol de 2018, proposo el següent ACORD: 

 
 
Primer.-Aprovar el text de l’Acord de Partenariat i el dels seus documents annexos, la 
eficàcia del qual resta sotmesa a la condició suspensiva consistent en la subscripció 
del Contracte de Subvenció signat entre l’Ajuntament de Mataró i el Secretariat UIA. 

 
Segon.- Aprovar el text del Contracte de Subvenció i el dels seus documents 
annexos. 

 
Tercer.- Aprovar els documents RC 12019000022285, de 60.000 euros, a càrrec de 
la partida pressupostària núm. 820400/15222Z/83000 del pressupost 2019; i RC 
FUT12019000022583, de 350.583,88 euros, a càrrec de la partida pressupostària 
núm. 820400/15221Z/78900 dels pressupostos 2020 i 2021. 
 
Quart.- Condicionar l’efectivitat de l’acord a la plena acceptació del contingut dels 
documents a aprovar per part dels socis del projecte i a l’acreditació de consignació 
pressupostària suficient per a fer front a les despeses de cofinançament del projecte.  
 
Cinquè.- Donar compte del present acord al Ple municipal”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 

 

 

 

-Igualtat i Ciutadania- 
 

 
8 APROVACIÓ DE L’ANNEX DEL III PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE PER A 

LA CIUTADANIA EN POLÍTIQUES LGTBI 

 
M. Luisa Merchán Cienfuegos, Regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere, 
presenta la proposta següent: 
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“Relació de fets. 
 
1.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 09 d’abril de 
2018 es va aprovar el III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-
2022, amb la voluntat política de continuar treballant a favor de les polítiques de 
gènere i així afavorir la transformació cap a una societat igualitària.  De l’acord de la 
Junta de Govern Local es va donar compte en el Ple Municipal en sessió celebrada el 
12/04/2018. 

 
2. A l’actualitat es vol aprovar l’annex per a l’ampliació de les accions vinculades amb 
les polítiques LGTBI de l’esmentat III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de 
Mataró 2018-2022, doncs entenem que les polítiques en l’àmbit LGTBI a Mataró han 
d’estar estretament vinculades a les polítiques d’igualtat dona – home que ja es 
promouen des del Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD) per 
motius conceptuals i operatius. 
 
3.L’annex al Pla d’Igualtat de Mataró 2018-2022 és el resultat d’un procés de treball 
impulsat des del Servei d’Igualtat i Ciutadania, en col·laboració amb la resta de 
Serveis Municipals, i amb la participació activa de la Ciutadania. 
 
4. Els objectius de l’annex són els següents: 
 

 Conèixer les realitats de les persones LGTBI de la ciutat 

 Visibilitzar la diversitat d'identitats de gènere i d'opcions sexuals. 

 Treballar per la prevenció de la discriminació (LGTBIfòbies). 

 Atendre les persones que pateixen o han patit discriminacions per raó 
d’orientació sexual o identitat de gènere. 

 

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 
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 l’annex per a l’ampliació de les accions vinculades amb les 
polítiques LGTBI del III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-
2022, d’acord amb el text literal adjunt. 
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Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament”. 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (4). 

 
 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tres menys cinc minuts de la tarda, 

el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present 

acta. 

  
 
 
 
 
L’Alcalde,     El Secretari General, 
 
 
 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 


