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Ajuntament de Mataró

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
La Junta de Govern Local en la Sessió que tinguè lloc el 8 d’abril de 2019, adoptà, amb el quòrum
exigit per la Llei, el següent acord:

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:
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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.

Data 17-4-2019

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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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.
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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) estableix que les corporacions locals han de formular

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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LLIURE
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ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

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.
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.
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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.

Data 17-4-2019

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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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.

A

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.
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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, 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.
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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.

Data 17-4-2019

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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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.
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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.

https://bop.diba.cat
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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.

CVE 2019013606

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:

Data 17-4-2019

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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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.

A

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.
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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.

A

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».

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 17-4-2019

CVE 2019013606
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Manuel Monfort Pastor
Secretari General
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