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Relació de propostes del Ple Municipal en sessió ordinària de l'Ajuntament del 
Masnou del dia 19 de març de 2020. 
 
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 20 de febrer de 
2020. 
 
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia. 
 
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
4. - Donar compte de la gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions 
(Art.218.3 TRLHL) a la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2019. 
 
En data 4 de març de 2020, L’interventor ha emès informe núm.20/2020,  on fa referència 
a l’Art.218 Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, modificat er la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local en 
relació als informes sobre resolució de discrepàncies. 
 
Per tot l’exposa’t, aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Donar compte al Ple dels expedients de reparament suspensius, aixecar 
suspensió i aprovació de les propostes aprovades per Resolució de l’Alcaldia o Junta de 
Govern, que tot seguit es relacionen:  
 

Expedient 
Sentit informe 

intervenció 
Data 

informe Contingut expedient Data Acord Departament 

x2018001739 
Intervingut amb 
reparaments 12/02/2019 

Aixecar el reparament suspensiu i aprovar la 
factura de despeses de l'EECH de l'1 a l'11 de gener 
de 2019 22/02/2019 CULTURA 

X2018004820 
Intervingut amb 
reparaments 22/01/2019 

Aprovació contracte menor Servei Informació 
Juvenil, 25/01/2019 JOVENTUT 

X2019000378 
Intervingut amb 
reparaments 18/01/2019 

Aixecar reparaments i aprovar relació de propostes 
de despeses menors AD segona setmana de gener 
de 2019 18/01/2019 JOVE - Joventut 

X2019000547 
Intervingut amb 
reparaments 25/01/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD tercera setmana de gener de 2019 25/01/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019000550 
Intervingut amb 
reparaments 29/01/2019 Relació ADO núm. 2 29/01/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019000738 
Intervingut amb 
reparaments 01/02/2019 

Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses 
menors AD quarta setmana de gener de 2019 01/02/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019000744 
Intervingut amb 
reparaments 01/02/2019 Aixecar reparaments i aprovar relació ADO núm.4 01/02/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019000982 
Intervingut amb 
reparaments 12/02/2019 

Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses 
menors AD primera setmana de febrer de 2019 12/02/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019001000 
Intervingut amb 
reparaments 12/02/2019 Aixecar reparaments i aprovar relació ADO núm. 6 12/02/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019001160 
Intervingut amb 
reparaments 15/02/2019 

Aixecar reparaments i aprovar la relació de 
despeses menors AD segona setmana de febrer de 
2019 15/02/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019001324 
Intervingut amb 
reparaments 22/02/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD tercera setmana de febrer de 2019 22/02/2019 

INTE - 
Intervenció 
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X2019001330 
Intervingut amb 
reparaments 25/02/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 11 25/02/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019001487 
Intervingut amb 
reparaments 04/03/2019 

Aixecar reparaments i aprovar relació propostes de 
despeses menors AD quarta setmana de febrer de 
2019 04/03/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019001490 
Intervingut amb 
reparaments 04/03/2019 

Aixecar reparaments i aprovar la relació ADO núm. 
15 04/03/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019001796 
Intervingut amb 
reparaments 13/03/2019 

Aixecar reparaments i aprovar relació ADO núm. 
21 11/03/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019001802 
Intervingut amb 
reparaments 11/03/2019 

Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses 
menors AD primera setmana de març de 2019 11/03/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019002060 
Intervingut amb 
reparaments 19/03/2019 

Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses 
menors AD segona setmana de març de 2019 19/03/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019002062 
Intervingut amb 
reparaments 28/03/2019 Informe contracte consergeria Ca n’Humet 28/03/2019 

CIVI - Acció 
Cívica 

X2019002064 
Intervingut amb 
reparaments 28/03/2019 

Contracte menor Servei d'Informació Juvenil Ca 
n'Humet 28/03/2019 MOBI - Mobilitat 

X2019002077 
Intervingut amb 
reparaments 19/03/2019 

Aixecar reparaments i aprovar relació ADO núm. 
24 19/03/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019002529 
Intervingut amb 
reparaments 29/03/2019 

Aixecar reparament i aprovar la relació de 
despeses menors AD quarta setmana de març de 
2019 29/03/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019002544 
Intervingut amb 
reparaments 01/04/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 27 01/04/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019002771 
Intervingut amb 
reparaments 05/04/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de propostes 
de despeses menors AD primera setmana d'abril 
2019 05/04/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019002781 
Intervingut amb 
reparaments 05/04/2019 

Aixecar reparaments i aprovar relació ADO núm. 
31 05/04/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019003028 
Intervingut amb 
reparaments 12/04/2019 

Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses 
menors AD segona setmana d'abril de 2019 12/04/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019003032 
Intervingut amb 
reparaments 12/04/2019 

Aixecar reparaments i aprovar la relació ADO núm. 
33 12/04/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019003605 
Intervingut amb 
reparaments 18/04/2019 

Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses 
menors AD tercera setmana d'abril de 2019 18/04/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019003611 
Intervingut amb 
reparaments 18/04/2019 

Aixecar reparaments i aprovar relació ADO núm. 
35 18/04/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019004239 
Intervingut amb 
reparaments 26/04/2019 

Aixecar reparaments i aprovar relació ADO núm. 
37 26/04/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019004277 
Intervingut amb 
reparaments 16/04/2019 

Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses 
menors AD quarta setmana d'abril de 2019 26/04/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019004678 
Intervingut amb 
reparaments 02/05/2019 

Aixecar reparaments i aprovar la relació de 
despeses menors AD primera setmana de maig de 
2019 02/05/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019004680 
Intervingut amb 
reparaments 02/05/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 39 02/05/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019004916 
Intervingut amb 
reparaments 10/05/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD segona setmana de maig de 2019 10/05/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019004922 
Intervingut amb 
reparaments 10/05/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 43 10/05/2019 

INTE - 
Intervenció 
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X2019005120 
Intervingut amb 
reparaments 17/05/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD tercera setmana de maig de 2019 17/05/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019005135 
Intervingut amb 
reparaments 17/05/2019 Aixecat reparament i aprovar relació ADO núm. 45 17/05/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019005367 
Intervingut amb 
reparaments 24/05/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD quarta setmana de maig de 2019 24/05/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019005374 
Intervingut amb 
reparaments 24/05/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 48 24/05/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019005671 
Intervingut amb 
reparaments 31/05/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD cinquena setmana de maig de 2019 31/05/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019005676 
Intervingut amb 
reparaments 31/05/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 50 31/05/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019005915 
Intervingut amb 
reparaments 07/06/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD primera setmana de juny de 2019 07/06/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019005918 
Intervingut amb 
reparaments 07/06/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 52 07/06/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019006134 
Intervingut amb 
reparaments 14/06/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD segona setmana de juny de 2019 14/06/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019006142 
Intervingut amb 
reparaments 14/06/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 54 14/06/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019006437 
Intervingut amb 
reparaments 20/06/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 57 20/06/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019006465 
Intervingut amb 
reparaments 25/06/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD tercera setmana de juny de 2019 25/06/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019006554 
Intervingut amb 
reparaments 04/07/2019 

Avocar competència, aixecar reparament i aprovar 
contracte il·luminació, maquinària i arquitectura 
escènica escenaris Ple de Riure 2019 a la platja 04/07/2019 CULTURA 

X2019006603 
Intervingut amb 
reparaments 28/06/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD quarta setmana de juny de 2019 28/06/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019006604 
Intervingut amb 
reparaments 28/06/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 61 28/06/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019006799 
Intervingut amb 
reparaments 05/07/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD primera setmana de juliol de 2019 05/07/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019006802 
Intervingut amb 
reparaments 05/07/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 63 
i abonament 05/07/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019007035 
Intervingut amb 
reparaments 12/07/2019 

Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses 
menors AD segona setmana de juliol de 2019 12/07/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019007039 
Intervingut amb 
reparaments 12/07/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 66 12/07/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019007372 
Intervingut amb 
reparaments 19/07/2019 

Aixecar reparament i aprovar la relació de 
despeses menors AD tercera setmana de juliol de 
2019 19/07/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019007386 
Intervingut amb 
reparaments 19/07/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 68 19/07/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019007857 
Intervingut amb 
reparaments 05/08/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 70 05/08/2019 

INTE - 
Intervenció 



 
 
 

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL 19 de març de 2020 

 

Núm. PLE2020000003  
 

Expedient núm. PLE2020000003  

  

A
C

T
S

1
0
0
5
 

v
. 
2
0
1
7
/1

1
 

4 

X2019007873 
Intervingut amb 
reparaments 05/08/2019 

Aixecar reparament i aprovar la relació de 
despeses menors AD segona setmana d'agost de 
2019 05/08/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019008199 
Intervingut amb 
reparaments 30/08/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació AD quarta 
setmana d'agost de 2019 30/08/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019008202 
Intervingut amb 
reparaments 30/08/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 74 30/08/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019008305 
Intervingut amb 
reparaments 06/09/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD primera setmana de setembre de 2019 06/09/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019008316 
Intervingut amb 
reparaments 06/09/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 76 06/09/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019008395 
Intervingut amb 
reparaments 13/09/2019 

Contracte menor corresponent al servei de 
manteniment de software GINPIX de l’any 2019 
fins a la formalització de la nova licitació 13/09/2019 

URBA - 
Urbanisme 

X2019008449 
Intervingut amb 
reparaments 20/09/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD segona setmana de setembre de 2019 13/09/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019008642 
Intervingut amb 
reparaments 20/09/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD tercera setmana de setembre de 2019 20/09/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019008645 
Intervingut amb 
reparaments 23/10/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 81 
i abonament 20/09/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019008693 
Intervingut amb 
reparaments 26/09/2019 

Contracte menor corresponent al servei de 
manteniment de software GENESYS de l’any 2019 
(16 de juliol fins 25 d'agost) 23/10/2019 

NNTT - Sistemes 
d'Informació i 
Processos 

X2019008866 
Intervingut amb 
reparaments 26/09/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD quarta setmana de setembre de 2019 26/09/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019008867 
Intervingut amb 
reparaments 04/10/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 83 26/09/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019009090 
Intervingut amb 
reparaments 04/10/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD primera setmana d'octubre de 2019 04/10/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019009095 
Intervingut amb 
reparaments 11/10/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 87 04/10/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019009331 
Intervingut amb 
reparaments 11/10/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD segona setmana d'octubre de 2019 11/10/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019009337 
Intervingut amb 
reparaments 17/10/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 89 
i abonaments 11/10/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019009506 
Intervingut amb 
reparaments 17/10/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD tercera setmana d'octubre de 2019 17/10/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019009508 
Intervingut amb 
reparaments 17/10/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 91 17/10/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019009666 
Intervingut amb 
reparaments 25/10/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 93 25/10/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019009671 
Intervingut amb 
reparaments 25/10/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD quarta setmana d'octubre de 2019 25/10/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019009792 
Intervingut amb 
reparaments 30/10/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD cinquena setmana d'octubre de 2019 30/10/2019 

INTE - 
Intervenció 
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X2019009798 
Intervingut amb 
reparaments 30/10/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 95 30/10/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019010092 
Intervingut amb 
reparaments 08/11/2019 

Aixecar reparament i aprovar la relació ADO nú.. 
96 08/11/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019010098 
Intervingut amb 
reparaments 08/11/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD primera setmana de novembre de 2019 08/11/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019010286 
Intervingut amb 
reparaments 15/11/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD segona setmana de novembre de 2019 15/11/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019010298 
Intervingut amb 
reparaments 15/11/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 99 15/11/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019010595 
Intervingut amb 
reparaments 21/11/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD tercera setmana de novembre de 2019 21/11/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019010603 
Intervingut amb 
reparaments 21/11/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 
101 21/11/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019010604 
Intervingut amb 
reparaments 10/12/2019 

Pagament a justificar pel vestuari laboral 
Decathlon pel Complex Esportiu 2019-2020 10/12/2019 ESPO - Esports 

X2019010791 
Intervingut amb 
reparaments 28/11/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 
104 28/11/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019010794 
Intervingut amb 
reparaments 28/11/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD quarta setmana de novembre de 2019 28/11/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019010831 
Intervingut i 
conforme 04/12/2019 

Aprovació contracte menor per la compra de 
plafons informatius (tòtems) 04/12/2019 

MANT - 
Manteniment i 
Serveis 
Municipals 

X2019010921 
Intervingut amb 
reparaments 04/12/2019 

Contractació de la Gestió i Dinamització de les 
Activitats de Nadal 2019 04/12/2019 JOVE - Joventut 

X2019010974 
Intervingut amb 
reparaments 09/12/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD primera setmana de desembre de 2019 09/12/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019010990 
Intervingut amb 
reparaments 09/12/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 
107 09/12/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019011141 
Intervingut amb 
reparaments 12/12/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 
109 12/12/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019011150 
Intervingut amb 
reparaments 12/12/2019 

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD segona setmana de desembre de 2019 12/12/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019011177 
Intervingut amb 
reparaments 17/12/2019 Contracte Servei de Consergeria de Ca n'Humet 17/12/2019 Acció Cívica 

X2019011178 
Intervingut amb 
reparaments 17/12/2019 Contracte Servei d'Informació Juvenil 2020 17/12/2019 JOVE - Joventut 

X2019011307 19/12/2019   
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses 
menors AD tercera setmana de desembre de 2019 19/12/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019011346 19/12/2019   
Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 
112 19/12/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019011495 30/12/2019   
Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 
114 30/12/2019 

INTE - 
Intervenció 

 
Segon.-  Donar compte al Ple dels expedients de reparament no suspensius i  aprovació 
de les propostes aprovades, que tot seguit es relacionen: 
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Expedient 
Sentit informe 

intervenció Data informe Contingut expedient Data Acord Departament 

X2018005869 

Intervingut 
amb 
reparaments 12/04/2019 

Contracte menor referit a les 
obres d'una instal·lació 
complementària als vestidors 
del poliesportiu municipal. 11/04/2019 

URBA - 
Urbanisme 

X2019000409 

Intervingut 
amb 
reparaments 22/01/2019 Variables Nòmina gener 2019 22/01/2019 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2019001311 

Intervingut 
amb 
reparaments 25/02/2019 Variables Nòmina febrer 2019 25/02/2019 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2019002269 

Intervingut 
amb 
reparaments 25/03/2019 Variables Nòmina març 2019 25/03/2019 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2019003614 
Intervingut i 
conforme 25/04/2019 Variables Nòmina abril 2019 25/04/2019 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2019005311 

Intervingut 
amb 
reparaments 23/05/2019 Variables Nòmina de maig 2019 23/05/2019 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2019006388 

Intervingut 
amb 
reparaments 20/06/2019 Variables Nòmina juny 2019 20/06/2019 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2019006692 

Intervingut 
amb 
reparaments 10/07/2019 

Reconeixement agent 
responsable de patrulla 10/07/2019 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2019006724 

Intervingut 
amb 
reparaments 10/07/2019 

Reconeixement agent 
responsable de patrulla 10/07/2019 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2019007479 

Intervingut 
amb 
reparaments 24/07/2019 Variables Nòmina juliol 2019 24/07/2019 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2019007942 

Intervingut 
amb 
reparaments 16/08/2019 

Variables Nòmina d'agost de 
2019 16/08/2019 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2019008704 

Intervingut 
amb 
reparaments 25/09/2019 

Variables Nòmina setembre 
2019 25/09/2019 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2019009570 

Intervingut 
amb 
reparaments 25/10/2019 Variables Nòmina octubre 2019 25/10/2019 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 
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X2019010439 

Intervingut 
amb 
reparaments 25/11/2019 

Variables Nòmina novembre 
2019 25/11/2019 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2019011063 

Intervingut 
amb 
reparaments 20/12/2019 

Variables nòmina de desembre 
2019 20/12/2019 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

 
Tercer.- Donar compte al Ple dels expedients de reconeixement extrajudicials de crèdits, 
que tot seguit es relacionen: 
 

Expedient 

Sentit 
informe 

intervenció Datra informe Contingut expedient Data acord Departament 

X2019001327 
Intervingut i 
conforme 26/02/2019 

Relació extrajudicial 1 .per 
decret 26/02/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019001647 
Intervingut i 
conforme 05/03/2019 

Relació extrajudicial 2 . 
Pel Ple 05/03/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019006075 
Intervingut i 
conforme 17/06/2019 

Relació extrajudicial 3. Per 
Decret 17/06/2019 

INTE - 
Intervenció 

X2019006076 
Intervingut i 
conforme 25/06/2019 

Relació extrajudicial 4 per 
decret 25/06/2019 

INTE - 
Intervenció 

 
5. - Aprovació inicial i reconeixement extrajudicial de la relació número 2 de 
factures sense contractació i sense suficient consignació pressupostària exercici 
anterior. 
 
Durant l’exercici 2019 es van realitzar una sèrie de despeses amb càrrec al pressupost 
sense contractació i sense crèdit disponible. 
 
Per aquest motiu i malgrat estar recepcionades i conformades per part de les àrees 
gestores de les factures, aquestes no es  podien  comptabilitzar dins el termini d’execució 
del pressupost per manca de  l’aprovació de la contractació i/o de suficient consignació 
pressupostària.  
  
Consultada la Base de dades que suporta el sistema comptable es conclou que no 
existeix cap pagament realitzat a favor dels tercers que tot seguit es detallen, relatius a la 
relació de  factures número F/2020/13 i pels imports relacionats a l’Annex 1. 
 
Així mateix, no figuren càrrecs bancaris a favor dels tercers per les factures i els imports 
relacionats. 
 
Vist l’informe de l’Interventor municipal. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11 
de març de 2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
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Primer.- Es procedeixi a la instrucció i aprovació del oportú expedient de la relació 
número 2  de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit per a la seva imputació al pressupost 
de despeses de l’exercici corrent, no imputats en l’exercici corresponent, per import de 
3.720,97 euros corresponent a la relació F/2020/13 (Annex1).  
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la relació obligacions  número O/2020/13 i per 
un import total de 3.720,97 euros, amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries 
relacionades a l’Annex 2.  
  
Tercer.- Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes a l’apartat anterior. 
 
Quart.- Comunicar l’acord anterior a la Intervenció i a la Tresoreria Municipals, als efectes 
pressupostaris i comptables escaients. 
 
6. - Modificació de l'apartat 1 de la Base 33 de les Subvencions Nominatives 
atorgades per procediment directe. 
 
En data 2 de març, des del departament d’Acció Social es presenta un informe de 
necessitat de modificació de l’apartat 1 de la Base 33 de les Bases d’execució, 
concretament de les Subvencions nominatives atorgades per procediment directe, on 
posa de manifest l’acceptació del projecte presentat pel Club Atlètic Masnou per la 
integració dels joves migrats a través del futbol. 
 
En les Bases d’execució del pressupost, concretament en la Base 33 “Subvencions 
nominatives atorgades per procediment directe, no consta aquest projecte en l’àrea de 
Comunitat i Persones, per la qual cosa s’ha de procedir a la seva aprovació així com 
aprovació de l’import total de les subvencions nominatives que ha de constar en el 
pressupost 2020. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11 
de març de 2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 

PRIMER .- Aprovar inicialment la modificació de l’apartat 1 de la base 33 “Subvencions 
nominatives atorgades per procediment directe  de les bases d’execució del pressupost 
municipal per l’any 2020, tant pel que fa a la quantificació i inclusió del projecte de 
Comunitat i persones per la  “integració dels joves migrants a través del futbol” i per 
import de 2.500,00 €, quedant un total per subvencions nominatives de 435.200,00 €, 
modificació que de constar de la següent manera:  

On deia: 
 
Aplicació / Entitat beneficiària Concepte Subvenció 

AS.23111.48004 Convenis amb entitats de serveis socials 

 

109.500 € 

Caritas Activitats d'acció social diverses 1.500 €  

Creu Roja Activitats d'acció social diverses 6.000 €  

Casa Benèfica Activitats d'acció social diverses 6.000 €  

Associació Temps i Compromís Activitats d'acció social diverses 1.000 €  

Creu Roja Centre de Distrib. d'Aliments (CDA) 95.000 €  

CP.92410.48004 Convenis àrea Comunitat i Persones 

 

3.000 € 

Associació Altaqwa Activitats de l'associació. 3.000 €  

CU.33411.48004 Conveni 'Fascurt' 

 

40.000 € 

Assoc. Akonga, Acción Kon Festival de curtmetratges. 40.000 €  
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Aplicació / Entitat beneficiària Concepte Subvenció 

Ganas 

CU.33419.48004 Convenis cultura 

 

29.000 € 

Associació Blanc de Guix Activitats culturals diverses 12.000 €  

Associació Fotogràfica El Masnou Activitats culturals diverses 3.000 €  

Associació UNESCO El Masnou Activitats culturals diverses 3.000 €  

Agrupació Sardanista Activitats culturals diverses 6.000 €  

Associació Scandicus Activitats culturals diverses 5.000 €  

ED.32610.45004 
Convenis amb centres educatius de titularitat 
pública 

 

51.625 € 

Escola Ferrer i Guàrdia Activitats educatives diverses 6.190 €  

Escola Lluís Millet Activitats educatives diverses 8.955 €  

Escola Marinada Activitats educatives diverses 6.190 €  

Escola Ocata Activitats educatives diverses 6.190 €  

Escola Rosa Sensat Activitats educatives diverses 6.190 €  

Institut Maremar Activitats educatives diverses 8.955 €  

Institut Mediterrània Activitats educatives diverses 8.955 €  

ED.32610.48004 Convenis amb entitats educatives 

 

8.375 € 

Aula d'Extensió Universitària Activitats educatives diverses 3.500 €  

Escolàpies El Masnou Reutilització de llibres de text 1.875 €  

Escola Sagrada Família Reutilització de llibres de text 1.500 €  

Escola Bergantí Escola Bergantí 1.500 €  

ES.34112.48004 Convenis i aportacions a entitats esportives 

 

8.000 € 

Club de Judo i Gimnàstica Rítmica Activitats esportives diverses 500 €  

Club de Patinatge el Masnou Activitats esportives diverses 1.500 €  

Associació SOCNUM Activitats esportives diverses 5.000 €  

Institut Mediterrània Ús d'instal·lacions de l'Institut 1.000 €  

FE.33811.48004 Conveni Colla Gegantera 

 

6.000 € 

Colla Gegantera Activitats diverses de la colla 6.000 €  

GG.23122.48004 Convenis amb casals d'avis 

 

18.500 € 

Esplai d'Avis de Can Mandri Activitats del casal de gent gran 5.500 €  

Casal de Gent Gran de Can Malet Activitats del casal de gent gran 7.000 €  

Casal dels Avis d'Ocata Activitats del casal de gent gran 6.000 €  

PA.33611.48004 Convenis patrimoni 

 

6.000 € 

Mina d’aigua Muro-Patrana Preservació i difusió patrimoni 2.000 €  

Mina d’aigua Cresta Preservació i difusió patrimoni 2.000 €  

Mina d’aigua Malet Preservació i difusió patrimoni 2.000 €  

PE.43300.48004 Convenis promoció econòmica 

 

43.000 € 

Federació de Comerç Activitats de promoció comercial 38.000 €  

Associació parades mercat mpal. Activitats de promoció comercial 5.000 €  

PS.23124.49000 Accions de cooperació internacional 

 

35.000 € 

Fons Català de Coop. al Desenv. Accions de cooper. internacional 30.000 €  

Assoc. El Masnou amb el Sahara Accions de cooper. internacional 5.000 €  

PS.31116.48004 Convenis salut comunitària 

 

21.000 € 

Associació ESQUIMA Activitats salut pública diverses 5.000 €  

Associació Afibromare Activitats salut pública diverses 2.000 €  

Fundació Molí d'en Puigvert Activitats salut pública diverses 6.000 €  

Associació DISMA Activitats salut pública diverses 5.000 €  

Fundació Maresme Activitats salut pública diverses 3.000 €  

SC.13500.48004 Associació Protecció Civil 

 

5.000 € 

Associació Protecció Civil Activitats diverses de protecció civil 5.000 €  

SG.91200.48005 Despeses funcionament grups municipals 

 

20.700 € 
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Aplicació / Entitat beneficiària Concepte Subvenció 

Grups polítics municipals 
Despeses de funcionament dels grups polítics 
municipals 20.700 € 

 

SP.31113.48004 Convenis control d'animals 

 

28.000 € 

ADAM Activitats tinença respons. animals 19.000 €  

Associació Masnou Gats Activitats tinença respons. animals 9.000 €  

Total subvencions directes (nominatives) 

 

432.700 € 
 

Ha de dir: 
 

Aplicació / Entitat beneficiària Concepte Subvenció 

AS.23111.48004 Convenis amb entitats de serveis socials 

 

109.500 € 

Caritas Activitats d'acció social diverses 1.500 €  

Creu Roja Activitats d'acció social diverses 6.000 €  

Casa Benèfica Activitats d'acció social diverses 6.000 €  

Associació Temps i Compromís Activitats d'acció social diverses 1.000 €  

Creu Roja Centre de Distrib. d'Aliments (CDA) 95.000 €  

CP.92410.48004 Convenis àrea Comunitat i Persones 

 

5.500 € 

Club Atlètic Masnou Integració dels joves migrats a través del futbol  2.500 €  

Associació Altaqwa Activitats de l'associació. 3.000 €  

CU.33411.48004 Conveni 'Fascurt' 

 

  40.000 € 

Assoc. Akonga, Acción Kon Ganas Festival de curtmetratges. 40.000 €  

CU.33419.48004 Convenis cultura 

 

29.000 € 

Associació Blanc de Guix Activitats culturals diverses 12.000 €  

Associació Fotogràfica El Masnou Activitats culturals diverses 3.000 €  

Associació UNESCO El Masnou Activitats culturals diverses 3.000 €  

Agrupació Sardanista Activitats culturals diverses 6.000 €  

Associació Scandicus Activitats culturals diverses 5.000 €  

ED.32610.45004 
Convenis amb centres educatius de titularitat 
pública 

 

51.625 € 

Escola Ferrer i Guàrdia Activitats educatives diverses 6.190 €  

Escola Lluís Millet Activitats educatives diverses 8.955 €  

Escola Marinada Activitats educatives diverses 6.190 €  

Escola Ocata Activitats educatives diverses 6.190 €  

Escola Rosa Sensat Activitats educatives diverses 6.190 €  

Institut Maremar Activitats educatives diverses 8.955 €  

Institut Mediterrània Activitats educatives diverses 8.955 €  

ED.32610.48004 Convenis amb entitats educatives 

 

8.375 € 

Aula d'Extensió Universitària Activitats educatives diverses 3.500 €  

Escolàpies El Masnou Reutilització de llibres de text 1.875 €  

Escola Sagrada Família Reutilització de llibres de text 1.500 €  

Escola Bergantí Escola Bergantí 1.500 €  

ES.34112.48004 Convenis i aportacions a entitats esportives 

 

8.000 € 

Club de Judo i Gimnàstica Rítmica Activitats esportives diverses 500 €  

Club de Patinatge el Masnou Activitats esportives diverses 1.500 €  

Associació SOCNUM Activitats esportives diverses 5.000 €  

Institut Mediterrània Ús d'instal·lacions de l'Institut 1.000 €  

FE.33811.48004 Conveni Colla Gegantera 

 

 6.000 € 

Colla Gegantera Activitats diverses de la colla 6.000 €  

GG.23122.48004 Convenis amb casals d'avis 

 

18.500 € 

Esplai d'Avis de Can Mandri Activitats del casal de gent gran 5.500 €  

Casal de Gent Gran de Can Malet Activitats del casal de gent gran 7.000 €  

Casal dels Avis d'Ocata Activitats del casal de gent gran 6.000 €  
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Aplicació / Entitat beneficiària Concepte Subvenció 

PA.33611.48004 Convenis patrimoni 

 

6.000 € 

Mina d’aigua Muro-Patrana Preservació i difusió patrimoni 2.000 €  

Mina d’aigua Cresta Preservació i difusió patrimoni 2.000 €  

Mina d’aigua Malet Preservació i difusió patrimoni 2.000 €  

PE.43300.48004 Convenis promoció econòmica 

 

43.000 € 

Federació de Comerç Activitats de promoció comercial 38.000 €  

Associació parades mercat mpal. Activitats de promoció comercial 5.000 €  

PS.23124.49000 Accions de cooperació internacional 

 

35.000 € 

Fons Català de Coop. al Desenv. Accions de cooper. internacional 30.000 €  

Assoc. El Masnou amb el Sahara Accions de cooper. internacional 5.000 €  

PS.31116.48004 Convenis salut comunitària 

 

21.000 € 

Associació ESQUIMA Activitats salut pública diverses 5.000 €  

Associació Afibromare Activitats salut pública diverses 2.000 €  

Fundació Molí d'en Puigvert Activitats salut pública diverses 6.000 €  

Associació DISMA Activitats salut pública diverses 5.000 €  

Fundació Maresme Activitats salut pública diverses 3.000 €  

SC.13500.48004 Associació Protecció Civil 

 

   5.000 € 

Associació Protecció Civil Activitats diverses de protecció civil 5.000 €  

SG.91200.48005 Despeses funcionament grups municipals 

 

   20.700 € 

Grups polítics municipals 
Despeses de funcionament dels grups polítics 
municipals 20.700 € 

 

SP.31113.48004 Convenis control d'animals 

 

28.000 € 

ADAM Activitats tinença respons. animals 19.000 €  

Associació Masnou Gats Activitats tinença respons. animals 9.000 €  

Total subvencions directes (nominatives) 

 

435.200€ 

 

Segon.- Exposar al públic les modificacions  esmentades pel termini de quinze dies 

hàbils  a la Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-

tauler  de la corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats 

així com al portal de transparència.  

 

Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant 

el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan 

s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
7. - Aprovar inicialment l'expedient número 3/2020, de Modificació per Crèdit 
Extraordinari finançat amb Baixa. 
 
En data 3 de març,  des del Departament de Mobilitat i Recursos Humans es procedeix a 
emetre un  informe conjunt de la necessitat de modificació pressupostària, concretament 
per poder gestionar de forma directe el pàrquing de la Plaça de les Dones del Tèxtil. 
 
Les aplicacions pressupostàries que s’han de modificar son: 
 
‒ Crear les aplicacions  de despesa de RH corresponent a les retribucions bàsiques i 
complementàries del personal temporal de mobilitat per import de 67.036,85 €. 
 
‒ Donar de baixa aplicació de despesa MO del capítol 2 corresponent al contracte del 
servei de mobilitat destinat a la gestió de l’esmentat pàrquing per  import de 67.036,85 €.  
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Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que en 
el Pressupost vigent no existeixen els crèdits o no son suficients, de conformitat amb 
l’article 177  RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals i  l’article 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Vist l’informe emès per, en relació a l’esmentat expedient de  crèdit extraordinari. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11 
de març de 2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.- Aprovar inicialment  l’expedient núm. 03/2020 de modificació Crèdit 
Extraordinari, segons el següent detall de l’aplicació de despesa que s’especifica a 
continuació: 
 

INCREMENT   DESPESES      

Aplicació Descripció Crèdit  modificació Crèdit Final 

RH 13400 13100 
Retribucions bàsiques laboral 
temporal mobilitat 0,00 27.776,95 27.776,95 

RH 13400 13102 
Retribucions complementàries 
laboral temporal mobilitat 0,00 39.259,90 39.259,90 

  
 

0,00 67.036,85 67.036,85 

FINANÇAMENT     

Baixa Aplicació   Crèdit  modificació Crèdit Final 

MO 13300 22799 Servei de Mobilitat 124.000,00 -67.036,85 56.963,15 

  
   

  

    124.000,00 -67.036,85 56.963,15 
 

Segon.- Exposar al públic les modificacions  esmentades pel termini de quinze dies a la 

Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler  de la 

corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al 

portal de transparència.  

 

Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant 

el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan 

s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
8. - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i de la relació llocs de treball 
2020. 
 

En data 6 de març de 2019, el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar inicialment 
l’establiment del servei de l’aparcament públic subterrani per a vehicles a l’Illa Centre, el 
qual transcorregut el termini d’exposició pública sense la presentació d’al·legacions va 
esdevenir definitiu en data 26 d’abril de 2019.  
 

En l’establiment del servei s’establia realitzar una licitació per a la gestió del servei, per 
termini màxim de dos anys mentre s’estudiava la millor manera de gestió dels 
aparcaments municipals, i mentre es realitzava la licitació es van contractar cinc operaris 
mitjançant un pla ocupacional per a obrir l’aparcament i poder atendre el funcionament 
diari els contractes dels quals finalitzaran a primers de maig.  
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Donat que la tramitació d’aquesta licitació s’ha allargat, que el servei gestionat de forma 
interna ha funcionat prou bé, i que a partir del mes d’octubre ha de finalitzar l’estudi sobre 
l’opció més eficient de gestió dels aparcaments municipals, s’ha optat per no tramitar la 
licitació i continuar amb la gestió directa interna fins a que s’acordi quina serà la forma de 
gestió d’aquest servei.  
 
Així doncs, mentre aquest servei es gestioni de forma directa amb personal propi, cal 
incorporar a la plantilla de personal laboral les places corresponents així com també s’ha 
creat el lloc d’operari de serveis urbans que és el mateix lloc d’operari que consta a la 
relació de llocs de treball però separant l’àmbit de gestió, per la qual cosa amb la mateixa 
valoració i complement específic.  
 
L’article 126.2 b) del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 abril, pel que s’aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, estableix que les 
plantilles podran ser ampliades sempre que l’increment de les dotacions sigui 
conseqüència de l’establiment o ampliació de serveis de caràcter obligatori que resulten 
impostos per disposicions legals. El que s’estableix en aquest apartat serà sense perjudici 
de les limitacions específiques contingudes en lleis especials o conjunturals.  
 
Així mateix l’article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix que la plantilla es pot 
modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència, 
per respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o millora dels 
existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si respon a criteris 
d'organització administrativa interna.  
 
I l’apartat 2 del mateix article estableix que quan la despesa de la modificació per 
ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per reducció, o per la 
disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en 
l'exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de 
crèdits del pressupost.  
La despesa que suposa aquest increment de plantilla es finançarà amb el crèdit existent 
al capítol 2 per a la licitació que estava prevista per a l’establiment d’aquest servei, per la 
qual cosa s’haurà d’aprovar l’expedient de modificació de crèdit del pressupost.  
 
Així mateix l’article 31.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, indica que la modificació de la 
relació de llocs de treball, en el supòsit a què es refereix l'article 27.1 d'aquest Reglament, 
s'ha de justificar mitjançant la memòria que acrediti les circumstàncies de l'article 27.2 
d'aquest Reglament i, si s'escau, la definició dels llocs de què es tracti.  
 
El cost d’un operari de serveis urbans és de 26.786,09 euros. Com que aquesta 
modificació de plantilla entrarà en vigor a primers de maig, la modificació de crèdit que 
s’hauria d’aprovar és de 89.287,00 euros que hauria d’aplicar-se a les partides següents:  
 

RH 13400 13100  27.776,95  
RH 13400 13102  39.259,90  
RH 13400 15000       836,20  
RH 13400 16000  21.413,95  

 
Els dies 21 i 26 de febrer de 2020 s’ha reunit la mesa de negociació de matèries comunes 
per a tractar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11 
de març de 2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla del personal laboral en el sentit 
d’incorporar cinc places de personal d’oficis no qualificat. 
 
Segon. Publicar l’acord d’aprovació inicial de modificació de la plantilla al Butlletí Oficial 
de la Província (BOP) i a l’e-Tauler, pel termini de 15 dies hàbils, a l’objecte que els 
interessats pugin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes 
davant el Ple de l’Ajuntament.  
 
L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no es 
presenten reclamacions, i s’elevarà a definitiu, el qual serà publicat al BOP.  
 
En el cas que es presentin al·legacions s’elevarà, en el termini d’un mes, al Ple de 
l’Ajuntament, la proposta d’estimació o desestimació de les reclamacions i d’aprovació 
definitiva de la modificació de la plantilla i de la relació dels llocs de treball. 
 
Tercer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball en el sentit d’incorporar el 
lloc de treball d’operari de serveis urbans amb cinc dotacions. 
 
Quart. Publicar l’acord de modificació de la relació de llocs de treball al Butlletí Oficial de 
la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat i a l’e-Tauler.  
 
Cinquè. Traslladar els acords d’aquestes modificacions de la plantilla i relacions de llocs 
de treball a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.  
 
Sisè. Notificar l’acord de modificació de la relació de llocs de treball als representants 
dels treballadors. 
 
Setè. Condicionar l’efectivitat d’aquests acords a l’aprovació de la corresponent 
modificació pressupostària.  
 
9. - Compatibilitat d'una treballadora. 
 
Vist que la senyora (.../...), tècnica auxiliar de biblioteca d'aquest Ajuntament, ha sol·licitat 
la declaració de compatibilitat per a poder exercir una segona activitat d’auxiliar de 
biblioteca a la biblioteca Marta Mata de Cornellà, per tant en l’exercici d’una activitat 
pública. 
 
Vist que la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
les administracions públiques, en el seu article 2.1 c) -i en termes similars l’article 1.2.d) 
de la Llei 21/1987- estableix que la mateixa serà aplicable, entre altres, al personal al 
servei de les Corporacions Locals i dels Organismes dependents, entenent-se inclòs en 
aquest àmbit tot el personal, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació 
d'ocupació. 
 
Vist que l’article 4 de la Llei 53/1984 estableix quines són les compatibilitats en el 
desenvolupament d’un segon lloc o activitat pública, i en cap cas la compatibilitat 
declarada es troba dins dels supòsits establerts. 
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Vist que l’article 4 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitat del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat estableix quins llocs de treball o segona 
activitat en el sector públic es poden autoritzar. 
 
Vist que l'article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del 
Personal al servei del sector públic, l'exercici d'activitats professionals, laborals, 
mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques requereix el previ 
reconeixement de compatibilitat per part del Ple de la Corporació. 
 

Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans i Organització. 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11 
de març de 2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Desestimar a la senyora (.../...) la petició de compatibilitat de l’activitat pública 
declarada el dia 26 de febrer de 2020 per a la realització de tasques d’auxiliar de 
biblioteca a la biblioteca Marta Mata de Cornellà, en no tractar-se de cap del supòsits 
compatibles amb una segona activitat de caràcter públic. 
 
Segon. Comunicar que d’acord amb l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'Incompatibilitats del Personal al servei del sector públic, quan sigui declarat 
incompatible haurà d’optar per un dels dos llocs. 
  
Tercer. Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 

10. - Adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències 
municipals l’Ajuntament del Masnou (LIC 19/2019). 
 

En data 19 de desembre de 2019 el Ple Municipal va aprovar de contractació i els plecs 
de clàusules administratives i tècniques particulars per a l’adjudicació del contracte de 
serveis de neteja d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament del Masnou. 
 
La licitació es va anunciar al DOUE en data 24 de desembre de 2019 i al perfil de 
contractant de la pàgina web de l’Ajuntament del Masnou en data 27 de desembre de 
2019 i el termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 21 de gener de 2020. 
 

Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, en aquest procediment es van 
presentar tres empreses licitadores, segons certificat de registre d’ofertes emès per l’eina 
Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública: 
 

1. LD empresa de limpieza y desinfección, SAU 
2. Clanser, SA 
3. La Bruixa Neteges generals i Manteniments, SL 

 

La Mesa de contractació en sessió de data 23 de gener de 2020, d’obertura del Sobre 
digital A i de qualificació de la documentació general, va acordar proposar a l’òrgan de 
contractació l’exclusió de l’empresa licitadora Clanser, SA del procediment de licitació, 
per incompliment de la clàusula 10a del plec de clàusules administratives particulars; per 
haver incorporat en el sobre digital A l’oferta econòmica i resta de criteris quantificables 
automàticament que correspon al sobre digital B. El Ple municipal, per acord de data 23 
de gener de 2020, va ratificar les actuacions de la Mesa de contractació i va excloure 
l’empresa Clanser, SA. L’acord d’exclusió es va posar a disposició de l’empresa 
interessada a través de la plataforma digital e-NOTUM en data 24 de gener de 2020 i va 
ser acceptada per l’empresa el mateix dia 24 de gener de 2020. 
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En data 30 de gener de 2020 la mesa de contractació va procedir a la revisió d’esmenes 
en la documentació general inclosa en el sobre digital A i a l’obertura del sobre digital B 
(documentació relativa als criteris quantificables automàticament) amb el resultat següent:  
 
1.- Preu anual que es correspon 54.633 hores l’any del servei de neteja dels edificis municipals: 
 

 LD empresa de limpieza 
y desinfección, SAU 

 

La Bruixa Neteges 
generals i 
Manteniments, SL 

 

 
Import anual(IVA exclòs) 
 
Import IVA 
 
Import total anual (IVA 
inclòs) 
 

 

899.340,00 € 
 

188.861,40 € 
 

1.088.201,40 € 

 

970.888,59 € 
 

203.886,60 € 
 

1.174.775,20 € 

 
2.- Hores addicionals anuals 

 
 LD empresa de limpieza y 

desinfección, SAU 

 

La Bruixa Neteges generals i 
Manteniments, SL 

 

1800 hores X X 

 
 LD empresa de limpieza 

y desinfección, SAU 

 

La Bruixa Neteges 
generals i 
Manteniments, SL 

 

Aportació al servei d’un 
sistema tècnic de control de 
presència efectiva del 
personal adscrit al servei 
 

 

SI 

 

SI 

Documentació justificativa  

SI 
 

 

SI 
 

 
En data 3 de febrer de 2020, la mesa de contractació es va tornar a reunir per a l’estudi 
de l’informe tècnic de la valoració de les  proposicions econòmiques i resta de criteris 
quantificables automàticament, contingudes en el sobre digital B, classificació d’ofertes i 
proposta d’adjudicació del contracte. La valoració total obtinguda per les empreses 
admeses va ser la següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valoració total obtinguda per les empreses admeses expressada en forma decreixent 
d’acord amb l’article 150.1 de la LCSP és la següent: 
 
 

 LD empresa de limpieza y 
desinfección, SAU 

LA BRUIXA neteges generals i 
manteniments, SL   

 
Import anual (IVA 
exclòs) 

 
60 

 

 
55,58 

 

Augment hores 
addicinals (anual) 

20 20 

Aportació sistema 
tècnic de control 

                  20 
20 

 

Total Punts                  100 95,58 
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 LD empresa de limpieza y desinfección, SAU ...................................... 100 punts 

 LA BRUIXA neteges generals i manteniments, SL  .............................. 95,58 punts 
 
Per tant, la Mesa de contractació va efectuar proposta d’adjudicació del contracte a LD 
empresa de limpieza y desinfección, SAU previ compliment de presentació de la 
documentació establerta a la clàusula 18a del plec de clàusules administratives 
particulars en relació amb l’article 150.2 de la LCSP. 
 
Aquesta acta ha estat publicada en el perfil del contractant el dia 4 de febrer de 2020 i 
fins a data d’avui no s’han presentat al·legacions, observacions ni reserves. 
 
Dins el termini atorgat per la mesa de contractació per a la presentació de documentació 
prèvia a l’adjudicació, segons requeriments efectuats amb data 3 i 7 de febrer de 2020,  
LD empresa de limpieza y desinfección, SAU ha presentat la documentació  i ha constituït 
la garantia definitiva per import de 134.901,00 €, mitjançant aval bancari. 
 
D’acord amb les reunions de la mesa de contractació celebrades en data 19 i 26 de febrer 
de 2020, de revisió de la documentació prèvia adjudicació, es proposa elevar a l’òrgan de 
contractació la proposta d’adjudicació del contracte.  
 
L’empresa proposada adjudicatària compleix amb les especificacions requerides al plec 
de clàusules administratives particulars, segons consta de les reunions de la mesa de 
contractació de dates 23 i 30 de gener de 2020, 3 i 19 i 26 de febrer de 2020. 
 
Al perfil de contractant de l’Ajuntament estan publicades totes les actes corresponents a 
les reunions de la mesa de contractació, així com l’informe tècnic corresponent per 
general coneixement de tots els licitadors.  
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 150 i 
concordants de la LCSP per procedir a l’adjudicació de la contractació de referència. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11 
de març de 2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Declarar vàlid l’acte de licitació. 
 
Segon. Ratificar les actuacions de la mesa de contractació segons les actes de dates 23 i 
30 de gener de 2020, 3, 19 i 26 de febrer de 2020 pel que fa a valoracions, exclusions, 
classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació. 
 
Tercer. Adjudicar el contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències municipals 
de l’Ajuntament del Masnou a l’empresa LD empresa de limpieza y desinfección, SAU, 
amb CIF A08426108, amb plena subjecció als plecs de clàusules administratives i de 
condicions tècniques particulars, d’acord amb les millores oferides en la seva proposta i  
per un import de 899.340,00 €, anuals. 
 
El percentatge d’IVA aplicable és el 21%. Import total, IVA inclòs, 1.088.201,40 € anuals. 
 
La despesa d’aquest contracte per l’any 2020 serà amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: 
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MS.32300.22700 Neteja escoles infantil i primària 
MS.33300.22700 Neteja equipaments culturals 
MS.33700.22700 Neteja equipaments temps lliure 
MS.34200.22700 Neteja equipaments esportius 
MS.43300.22700 Neteja Casa del Marquès 
MS.93300.22700 Neteja edificis polivalents 
 
Al tractar-se d’un contracte que comporta despeses de caràcter  plurianual, la despesa 
per els exercicis successius anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària que s’habiliti a 
tal efecte en l’exercici corresponent. En conseqüència, se sotmetrà a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions 
derivades del contracte en l’exercici corresponent. 
 
Tanmateix, LD empresa de limpieza y desinfección, SAU aporta al contracte: 
 

1. 1.800 hores anuals addicionals de servei, de lliure disposició i sense cost per 
l’Ajuntament.   

 
2. Servei de sistema tècnic de control de presència efectiva del personal adscrit al 

servei. 
 
El pagament del servei es realitzarà mitjançant pagaments parcials amb caràcter 
mensual, un cop presentada la factura electrònica corresponent per part de LD empresa 
de limpieza y desinfección, SAU en el registre de factures de l’ajuntament a inicis del mes 
posterior al que s’hagi prestat el servei, i després d’estar conformada pel responsable del 
contracte i aprovada per l’òrgan municipal competent, en els termes previstos a l’article 
198 de la LCSP.  
 
Les factures mensuals vindran detallades per edifici que correspongui. Cadascun dels 
imports desglossats de la factura mensual, correspondrà a una dotzena part del preu 
anual de l’oferta de l’adjudicatari. 
 
S’imputarà l’IVA vigent en cada període. 
 
El contracte tindrà una durada de tres anys des de la data de signatura de l’acta d’inici del 
servei. 
 
Aquest contracte pot ser prorrogable anualment, fins un màxim de 2 anys més. La 
pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i és obligatòria per LD empresa de 
limpieza y desinfección, SAU, sempre que es comuniqui amb un preavís de 2 mesos. 
 
Quart.- Comunicar a LD empresa de limpieza y desinfección, SAU que prèviament a la 
formalització del contracte haurà de presentar l’escriptura pública de poders actualitzada i 
compulsada.   
 
Tanmateix, prèviament a l’inici de l’activitat caldrà que presenti el certificat original 
actualitzat de la pòlissa de responsabilitat civil i la relació del personal que es destinarà a 
l’execució del contracte amb l’acreditació de la seva afiliació i alta a la seguretat social.  
 
Cinquè. Comunicar a LD empresa de limpieza y desinfección, que la formalització del 
contracte es durà a terme en el termini màxim dels 5 dies següents al requeriment fet per 
l’Ajuntament un cop transcorreguts 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació de 
l’adjudicació. 
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Sisè. Notificar aquest acord als licitadors admesos i publicar-lo al perfil de contractant i al 
Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
Setè. Publicar la formalització del contracte al perfil de contractant i al Registre Públic de 
contractes. 
 

11. - Adhesió Xarxa Educació 360 de Diputació de Barcelona. 
 

Vist que la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica 
de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació 360.  
 
Vist que l’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors 
oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i 
els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els diversos àmbits 
educatius.  
 

Vist que l’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres 
educatius, entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya així 
com centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la 
innovació educativa.  
 

Vist que la Diputació de Barcelona ha realitzat una crida a la participació dels ens locals 
de la demarcació de Barcelona en l’Aliança, fixant com a criteris per a l’adhesió a 
l’Aliança Educació 360 que els ens locals assumeixin expressament tant el manifest com 
els compromisos dels participants en l’Aliança, es comprometin al desenvolupament 
d’iniciatives d’Educació 360 al propi territori i nomenin representants polítics i tècnics per 
a les tasques d’interlocució amb l’Aliança Educació 360. 
 

Vist el manifest i els compromisos dels participants a l’Aliança Educació 360. 
 

Vist l’informe emès per la tècnica d’Educació amb data 28 de gener de 2020. 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
12 de febrer de 2020. 
 

Per tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 

Primer. Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360, assumint el manifest i els 
compromisos dels participants, d’acord amb els textos publicats al lloc web de l’Aliança 
Educació 360.  
 

Segon. Promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre municipi.  
 

Tercer. Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, i nomenar a la Regidora 
d’Educació i al tècnic d’Educació que actuïn com a interlocutors amb els responsables de 
l’Aliança Educació 360. 
 

12. - Modificació del contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, del 
servei públic de les escoles bressol municipals Sol Solet (LIC 1/2014, Lot 1) i La 
Barqueta (LIC 1/2014, Lot 2). 
 

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, de data 19 de juny de 2014 va 
adjudicar el Lot 1 del contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola 
bressol municipal Sol Solet, a l’empresa Clece, SA i el Lot 2 del contracte de la gestió 
indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal La Barqueta, a l’empresa 
Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL. 
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Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 17 de març de 2018, va 
aprovar la primera pròrroga de cada contracte de la gestió indirecta, mitjançant 
concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet amb l’empresa Clece, SA, i de l’escola 
bressol municipal La Barqueta amb Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, pel curs 
escolar 2018-2019, en els mateixos termes i condicions que regien el contracte inicial. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 25 d’abril de 2019, va aprovar 
la segona pròrroga de cada contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de 
l’escola bressol municipal Sol Solet amb l’empresa Clece, SA, i de l’escola bressol 
municipal La Barqueta amb Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, pel curs escolar 
2019-2020, en els mateixos termes i condicions que regien el contracte inicial. 
 
Atès que la tarifació social és un sistema de preus, en aquest cas per l’accés al servei de 
les escoles bressol, en el qual la quantitat que paga cada família usuària està 
determinada per la seva capacitat econòmica i que l’import augmenta a mesura que la 
capacitat econòmica d’aquestes famílies creix, de manera que les que la tenen més 
elevada paguen una tarifa més alta. 
 
Atès que l’aplicació al servei del sistema de tarifació social comportarà una reducció de 
les aportacions de les persones usuàries, que podrà variar cada curs en funció de les 
característiques de les famílies que efectuïn les sol·licituds de preinscripció al servei. 
 
Atès que és necessari modificar les condicions que regeixen el contracte de gestió 
indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet (LIC 1/2014, lot 1) 
i el contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal La 
Barqueta (LIC 1/2014, lot 2), per tal d’adequar-los a la modificació del sistema de tarifació 
del servei i assegurar el manteniment del seu equilibri econòmic. 
 
Vist l’informe del gerent municipal i del tècnic d’Educació de data 2 de març de 2020 que 
literalment diu:  
 

 “Exposició de fets  
 

1. Des de l’Ajuntament del Masnou es considera que les escoles bressol són una 
etapa clau en el procés educatiu dels infants i existeix una especial sensibilitat al 
fet d’evitar que les taxes del servei puguin ser una barrera o limitació per a l’accés 
de les famílies en una situació econòmicament desfavorida. En aquest sentit, des 
del curs 2012-2013 s’han convocat anualment subvencions per l’escolarització i el 
menjador de les escoles bressol municipal.  
 
2. No obstant això, es considera que una modificació del sistema de tarifes per 
incloure la variable de la situació socioeconòmica de les famílies pot ser una 
alternativa més efectiva. Aquest model de tarifació social ha estat posada en 
pràctica per diversos ajuntaments, molts d’ells amb l’assessorament de la 
Diputació de Barcelona, amb resultats positius.  
 
3. La tarifació social és un sistema de preus, en aquest cas per l’accés al servei de 
les escoles bressol, en el qual la quantitat que paga cada família usuària està 
determinada per la seva capacitat econòmica. L’import augmenta a mesura que la 
capacitat econòmica d’aquestes famílies creix, de manera que les que la tenen 
més elevada paguen una tarifa més alta.  
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4. L’aplicació al servei del sistema de tarifació social comportarà una reducció de 
les aportacions de les persones usuàries, que podrà variar cada curs en funció de 
les característiques de les famílies que efectuïn les sol·licituds de preinscripció al 
servei.  
 
5. Actualment el servei municipal d’escoles bressol es presta mitjançant gestió 
indirecta dels dos centres existents, Sol Solet i La Barqueta, a través de sengles 
contractes de concessió (LIC 1/2014):  
 

a) En el cas de l’escola bressol Sol Solet, Lot 1, el contracte es va signar amb 
l’empresa Clece, S.A. (CIF A80364243), el 18 de juliol de 2014.  

b) En el cas de l’escola bressol La Barqueta, Lot 2, el contracte es va signar 
amb l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, S.L. (CIF 
B63248629), el 23 de juliol de 2014.  

 
6. Aquests contractes van finalitzar la seva vigència inicial el mes de juliol de 
2018. Existint la possibilitat de prorrogar-los anualment, per cursos escolars, per 4 
períodes addicionals, aquesta pròrroga s’ha materialitzat per al curs 2018/2019 i 
per al curs 2019/2020.  
 
Tenint en compte això, els contractes són vigents fins el mes de juliol de 2020, i 
existeix la possibilitat que el Ple municipal (òrgan adjudicador) els prorrogui per al 
curs 2020/2021 i per al curs 2021/2022.  
 
7. L’aplicació del sistema de tarifació social afecta aquests contractes i comporta 
la necessitat de modificar algun dels seus termes. En concret, entenem que es 
veuen afectades:  
 

a) La clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars, que 
reproduïm:  

 
6.2. Retribució del concessionari  
 
L’adjudicatari serà retribuït de la manera que s’expressa tot seguit:  
 
1)  Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades 

per la Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs.  
 

Les tarifes per al curs 2014-2015 figuren a la memòria econòmica que acompanya el 
plec de prescripcions tècniques com a annex 1.  
La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà del nombre de les places 
ofertes que siguin efectivament cobertes.  
Per al primer trimestre del curs 2014-2015 (per tant, durant l’any 2014), la gestió del 
cobrament de les tarifes, inclosa la matrícula del curs, la farà l’Ajuntament del 
Masnou, que farà el corresponent ingrés mensual a l’adjudicatari.  
A partir del segon trimestre del curs 2014-2015 (per tant, a partir de gener de 2015), 
la gestió del cobrament de les tarifes la farà l’adjudicatari, que haurà d’expedir per a 
l’usuari el corresponent justificant del pagament.  
En qualsevol cas, l’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis 
complementaris a mes vençut.  
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats.  

 
2)  Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de 

l’Ajuntament del Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i 
financer del servei, d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la 
memòria econòmica.  
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres 
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.  
La quantia anual màxima serà, d’acord amb el compte d’explotació que forma part 
de la memòria econòmica annexa al plec de prescripcions tècniques, la següent: 
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Ingrés previst per subvenció municipal Import 

Lot 1. E.B. Sol Solet 96.941,49 € 

Lot 2. E.B. La Barqueta 108.655,50 € 

Total 205.596,99 € 

 
Per als cursos posteriors al curs 2014-2015, i també en cas de pròrroga del 
contracte, les anualitats màximes de la subvenció municipal seran les mateixes. 

 
b) La clàusula segona del contracte signat amb Clece, SA, que és la següent:  
 

Segona. Clece, SA serà retribuït de conformitat amb el que disposa la clàusula 6.2 del 
plec de clàusules administratives particulars, d’acord amb el següent:  

 
1) Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per 

la Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs.  
Les tarifes per al curs 2014-2015 figuren a la memòria econòmica que acompanya el 
plec de prescripcions tècniques com a annex 1. 
La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà del nombre de places ofertes 
que siguin efectivament cobertes.  
L’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis complementaris a 
més vençut.  
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats, d’acord amb el plec 
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.  

 
2) Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de l’Ajuntament 

del Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i financer del 
servei, d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la memòria 
econòmica.  

 
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres 
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.  
La quantia anual màxima serà, d’acord amb l’oferta presentada per Clece, SA, la 
següent:  

 15,55% anual de reducció de la subvenció municipal (que, d’acord amb els 
plecs particulars corresponia a un import màxim de 96.941,49 € anuals).  

[...].  

 
c) La clàusula segona del contracte signat amb Serveis per a la Infància Créixer 
Junts, S.L., que indica:  
 

Segona. Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL serà retribuït de conformitat amb el 
que disposa la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars, d’acord amb 
el següent:  

 
1) Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades 

per la Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs.  

 
Les tarifes per al curs 2014-2015 figuren a la memòria econòmica que acompanya el 
plec de prescripcions tècniques com a annex 1.  
La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà del nombre de places ofertes 
que siguin efectivament cobertes.  
L’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis complementaris a 
més vençut.  
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats, d’acord amb el plec 
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.  

 
2) Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de 

l’Ajuntament del Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i 
financer del servei, d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la 
memòria econòmica.  

 
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres 
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.  
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La quantia anual màxima serà, d’acord amb l’oferta presentada per Serveis per a la 
Infància Créixer Junts, SL, la següent:  

 30,07% anual de reducció de la subvenció municipal (que, d’acord amb els 
plecs particulars corresponia a un import màxim de 108.655,50 € anuals).  

[...].  

 
L’afectació es deriva del fet que es reduirà l’ingrés dels adjudicataris procedent de 
les tarifes, per la qual cosa caldrà incrementar la subvenció municipal per “garantir 
l’equilibri econòmic i financer del servei”.  
 
Amb tot, en tots dos contractes caldrà deduir de l’import d’aquesta subvenció 
l’import de la reducció proposada per cada contractista en les seves ofertes.  
 
8. La clàusula 26a “Modificació del contracte” del plec de clàusules administratives 
particulars del contracte de referència assenyala:  
 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte 
per raons d’interès públic i d’acord amb el que estableix l’article 219, 282 i concordants del 
TRLCSP. 

 

Així doncs, no es preveuen causes específiques de modificació del contracte en el 
Plec, per la qual cosa s’estaria subjecte al que recull l’article 107 TRLCSP, en 
detall:  
 
a) La modificació és motivada per la “necessitat d'ajustar la prestació a 
especificacions tècniques [...] aprovades amb posterioritat a l'adjudicació del 
contracte” (art. 107.1.e TRLCSP), i més concretament, a la modificació del 
sistema de càlcul de la tarifa, que comporta passar d’una quota fixa a una quota 
variable, que pot ser inferior a la prevista en el moment de l’adjudicació del 
contracte.  
 
A més, es considera que aquest motiu respon a una raó d’interès públic (arts. 
219.1 i 282.1 TRLCSP), com és el fet que les famílies usuàries del servei 
d’escoles bressol aportin el finançament determinat per les famílies tenint en 
compte la seva situació socioeconòmica, i no de forma fixa i lineal.  
 
b) La modificació exposada no altera les condicions essencials de la licitació i 
adjudicació i es limita a la variació estrictament indispensable per respondre a la 
causa objectiva que la fa necessària, a saber, la modificació del sistema de càlcul 
de la tarifa (art. 107.2 TRLCSP), ja que (art. 107.3 TRLCSP):  
 
- No es varia en absolut la funció i característiques essencials de la prestació 

contractada.  
- No s’altera la relació entre la prestació contractada i el preu, tal com aquesta 

relació va quedar definida per les condicions de l'adjudicació, perquè el 
contractista continuarà percebent el mateix preu determinat en l’adjudicació.  

- No són necessàries una habilitació professional ni unes condicions de 
solvència diferents de les exigides per al contracte inicial.  

- No varia en absolut el preu d’adjudicació del contracte.  
- La modificació no fa preveure que haguessin concorregut al procediment 

d'adjudicació altres interessats, o que els licitadors que van prendre part en el 
mateix haguessin presentat ofertes substancialment diferents a les formulades.  
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9. Ara bé, la modificació exposada sí que afecta el règim financer del contracte, ja 
que el contractista veurà minorats els ingressos procedents de les tarifes que 
satisfan les famílies usuàries del servei, per la qual cosa l’Ajuntament ha d’ajustar 
la seva aportació (subvenció) per compensar-lo de manera que es mantingui 
l'equilibri dels supòsits econòmics que van ser considerats com a bàsics en 
l'adjudicació de el contracte (arts. 282.2 i 282.4.b TRLCSP).  
 
10. No obstant això, tenint en compte que no s’altera el preu total a satisfer pel 
contracte, el contractista no té dret a indemnització (art. 282.3 TRLCSP).  
 
11. El restabliment de l'equilibri econòmic del contracte es realitzaria, d’acord amb 
la proposta recollida en aquest informe, mitjançant la modificació de les clàusules 
de contingut econòmic incloses en el contracte i en el plec de clàusules 
administratives particulars que s’han exposat anteriorment (art. 282.5 TRLCSP).  
 
12. A més, es considera que, donat l’interès públic de la modificació (que ha 
d’acordar el Ple de l’Ajuntament com a òrgan d’adjudicació del contracte), aquesta 
és obligatòria per al contractista (art. 219.1 TRLCSP), tot i que cal donar-li 
audiència (art. 211.1) i formalitzar-la en document administratiu (art. 219.2 
TRLCSP).  
 
13. D’acord amb el punt anterior, en data 26 de febrer de 2020 la regidoria 
responsable del servei ha informat els concessionaris de les escoles bressol 
municipals Sol Solet i La Barqueta la voluntat de l’Ajuntament de modificar el 
contracte en el sentit que indica aquest informe, conferint el corresponent tràmit 
d’audiència, atenent l’evidència del procés de notificació en data 27 de febrer, i 
manifestant la seva conformitat en data 28 de febrer de 2020.  
 
Fonaments de dret  

 
1. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de Contractes de Sector Públic (TRLCSP), vigent en el moment de 
la signatura del contracte. En particular, tot allò referent a la modificació dels 
contractes i, en concret, del contracte de gestió de serveis públics.  
 
2. Plec de clàusules administratives particulars del contracte de gestió, mitjançant 
concessió, del servei d’escoles bressol municipals del Masnou, mitjançant 
procediment obert i diversos criteris d’adjudicació, aprovat pel Ple de l’Ajuntament 
en sessió celebrada el 20 de febrer de 2014.  
 
3. Contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol 
municipal Sol Solet (LIC 1/2014, lot 1), adjudicat pel Ple de l’Ajuntament del 
Masnou en sessió celebrada el 19 de juny de 2014 i signat el 18 de juliol de 2014.  
 
4. Contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol 
municipal La Barqueta (LIC 1/2014, lot 2), adjudicat pel Ple de l’Ajuntament del 
Masnou en sessió celebrada el 19 de juny de 2014 i signat el 23 de juliol de 2014.  
 
Conclusions  

 
Tenint en compte allò esmentat en els paràgrafs anteriors, es considera necessari 
proposar a l’òrgan competent la modificació de les condicions que regeixen el 
contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal 
Sol Solet (LIC 1/2014, lot 1) i el contracte de gestió indirecta, mitjançant 
concessió, de l’escola bressol municipal La Barqueta (LIC 1/2014, lot 2), per tal 
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d’adequar-los a la modificació del sistema de tarifació del servei i assegurar el 
manteniment del seu equilibri econòmic, però sense alterar la relació entre la 
prestació contractada i el preu, tal com aquesta relació va quedar definida per les 
condicions de l'adjudicació, per bé que el contractista continuarà percebent el 
mateix preu determinat en l’adjudicació.  
 
Aquesta modificació afectaria al Plec de clàusules administratives particulars i al 
contracte pròpiament dit, en els termes següents:  
 
1. La clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars quedaria 
redactada de la manera següent:  
 

6.2. Retribució del concessionari  
 
L’adjudicatari serà retribuït de la manera que s’expressa tot seguit:  
 
1) Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per la 

Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs.  

 
La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà, en primer lloc, del nombre de les 
places ofertes que siguin efectivament cobertes i, en segon lloc, de les bonificacions 
sobre les quotes que siguin aprovades per les sol·licituds rebudes.  

 
La gestió del cobrament de les tarifes la farà l’adjudicatari, que haurà d’expedir per a l’usuari 
el corresponent justificant del pagament. 

 
En qualsevol cas, l’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis 
complementaris a mes vençut.  

 
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats.  

 
2) Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de l’Ajuntament del 

Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i financer del servei, 
d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la memòria econòmica.  

 
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres 
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.  

 

La quantia anual màxima de la subvenció municipal per cada curs serà 
la resultant del càlcul de la diferència entre l’ingrés per tarifes per la 
totalitat de places de l’escola i la despesa total prevista en el compte 
d’explotació que forma part de la memòria econòmica annexa al plec 
de prescripcions tècniques i és la següent: 
 

Escola 
Despesa total 

prevista 

Lot 1. E.B. Sol Solet 211.325,49 € 

Lot 2. E.B. La Barqueta 277.043,35 € 

 
De la quantitat resultant es deduirà l’import de la reducció que 
l’adjudicatari hagi proposat amb l’oferta presentada.  

 
2. La clàusula segona del contracte signat amb Clece, SA, quedaria com 
segueix:  
 

Segona. Clece, SA serà retribuït de conformitat amb el que disposa la clàusula 6.2 del plec de 
clàusules administratives particulars, d’acord amb el següent:  

 
1)  Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per la 

Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs.  
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La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà, en primer lloc, del nombre de les 
places ofertes que siguin efectivament cobertes i, en segon lloc, de les bonificacions 
sobre les quotes que siguin aprovades per les sol·licituds rebudes.  
L’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis complementaris a més 
vençut.  
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats, d’acord amb el plec de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.  

 
2)  Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de l’Ajuntament del 

Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i financer del servei, 
d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la memòria econòmica.  

 
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres 
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.  

 
La quantia anual màxima de la subvenció municipal per cada curs serà la resultant 
del càlcul de la diferència entre l’ingrés per tarifes i la despesa total prevista per 
l’escola en el compte d’explotació que forma part de la memòria econòmica annexa 
al plec de prescripcions tècniques, que importa la quantitat de 211.325,49 €.  

 
De la quantitat resultant es descomptarà l’import de 15.074,40 €, corresponent a la 
reducció d’un 15,55% sobre 96.941,49 € anuals (subvenció prevista en la licitació), 
d’acord amb l’oferta presentada per Clece, SA. [...]  

 
3. La clàusula segona del contracte signat amb Serveis per a la Infància Créixer 
Junts, S.L, quedaria com segueix:  
 

Segona. Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL serà retribuït de conformitat amb el que 
disposa la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars, d’acord amb el següent:  

 
1)  Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per la 

Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs.  

 
La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà, en primer lloc, del nombre de les 
places ofertes que siguin efectivament cobertes i, en segon lloc, de les bonificacions 
sobre les quotes que siguin aprovades per les sol·licituds rebudes. 

 
L’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis complementaris a més 
vençut.  
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats, d’acord amb el plec de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.  

 
2)  Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de l’Ajuntament del 

Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i financer del servei, 
d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la memòria econòmica.  

 
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres 
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.  

 
La quantia anual màxima de la subvenció municipal per cada curs serà la resultant 
del càlcul de la diferència entre l’ingrés per tarifes i la despesa total prevista per 
l’escola en el compte d’explotació que forma part de la memòria econòmica annexa al 
plec de prescripcions tècniques, que importa la quantitat de 277.043,35 €.  

 
De la quantitat resultant es descomptarà l’import de 32.672,71 €, corresponent a la 
reducció d’un 30,07% sobre 108.655,50 € anuals (subvenció prevista en la licitació), 
d’acord amb l’oferta presentada per Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL. [...]” 

 
Atès que s’ha donat audiència als concessionaris de les escoles bressol municipals Sol 
Solet i La Barqueta sobre la voluntat de l’Ajuntament de modificar el contracte i han 
manifestat la seva conformitat en data 28 de febrer de 2020. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
11 de març de 2020. 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la Corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Modificar la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars la 
qual queda redactada de la manera següent:  
 

6.2. Retribució del concessionari  
 
L’adjudicatari serà retribuït de la manera que s’expressa tot seguit:  
 
1) Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per la Junta de 

Govern de l’Ajuntament per cada curs.  

 
La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà, en primer lloc, del nombre de les places ofertes 
que siguin efectivament cobertes i, en segon lloc, de les bonificacions sobre les quotes que 
siguin aprovades per les sol·licituds rebudes.  
La gestió del cobrament de les tarifes la farà l’adjudicatari, que haurà d’expedir per a l’usuari el 
corresponent justificant del pagament. 

 
En qualsevol cas, l’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis complementaris a 
mes vençut.  

 
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats.  

 
2) Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de l’Ajuntament del Masnou, en 

funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i financer del servei, d’acord amb el compte 
d’explotació previst que es recull en la memòria econòmica.  

 
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres administracions 
que pugui rebre l’Ajuntament.  

 

La quantia anual màxima de la subvenció municipal per cada curs serà la 
resultant del càlcul de la diferència entre l’ingrés per tarifes per la totalitat de 
places de l’escola i la despesa total prevista en el compte d’explotació que 
forma part de la memòria econòmica annexa al plec de prescripcions 
tècniques i és la següent: 
 

Escola 
Despesa total 

prevista 

Lot 1. E.B. Sol Solet 211.325,49 € 

Lot 2. E.B. La Barqueta 277.043,35 € 

 
De la quantitat resultant es deduirà l’import de la reducció que l’adjudicatari 
hagi proposat amb l’oferta presentada.  
 

Segon. Modificar la clàusula segona del contracte signat amb Clece, SA, el qual queda 
redactat com segueix: 
 

Segona. Clece, SA serà retribuït de conformitat amb el que disposa la clàusula 6.2 del plec 
de clàusules administratives particulars, d’acord amb el següent: 
1) Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per 

la Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs. 

La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà, en primer lloc, 
del nombre de les places ofertes que siguin efectivament cobertes, i en 
segon lloc, de les bonificacions sobre les quotes que siguin 
aprovades per a les sol·licituds rebudes. 
L’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis complementaris a 
més vençut. 
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Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats, d’acord amb el plec de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.  
 

2) Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de l’Ajuntament 
del Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i financer del 
servei, d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la memòria 
econòmica. 

Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres 
administracions que pugui rebre l’Ajuntament. 

La quantia anual màxima de la subvenció municipal per cada curs 
serà la resultant del càlcul de la diferència entre l’ingrés per tarifes 
i la despesa total prevista per l’escola en el compte d’explotació 
que forma part de la memòria econòmica annexa al plec de 
prescripcions tècniques, que importa la quantitat de 211.325,49 €.  
De la quantitat resultant es descomptarà l’import de 15.074,40 €, 
corresponent a la reducció d’un 15,55% sobre 96.941,49 € anuals 
(subvenció prevista en la licitació), d’acord amb l’oferta 
presentada per Clece, SA. 

  
Tercer. Modificar la clàusula segona del contracte signat amb Serveis per a la Infància 
Créixer Junts, S.L, el qual queda redactat com segueix: 
 

Segona. Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL serà retribuït de conformitat amb el que 
disposa la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars, d’acord amb el 
següent: 
 
1) Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per 

la Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs. 

La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà, en primer lloc, 
del nombre de les places ofertes que siguin efectivament cobertes, i en 
segon lloc, de les bonificacions sobre les quotes que siguin 
aprovades per a les sol·licituds rebudes. 
L’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis complementaris a 
més vençut. 
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats, d’acord amb el plec de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.  

2) Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de l’Ajuntament 
del Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i financer del 
servei, d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la memòria 
econòmica. 

Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres 
administracions que pugui rebre l’Ajuntament. 

La quantia anual màxima de la subvenció municipal per cada curs 
serà la resultant del càlcul de la diferència entre l’ingrés per tarifes 
i la despesa total prevista per l’escola en el compte d’explotació 
que forma part de la memòria econòmica annexa al plec de 
prescripcions tècniques, que importa la quantitat de 277.043,35 €.  
De la quantitat resultant es descomptarà l’import de 32.672,71 €, 
corresponent a la reducció d’un 30,07% sobre 108.655,50 € anuals 
(subvenció prevista en la licitació), d’acord amb l’oferta 
presentada per Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL. 

 
Quart. Notificar aquest acord a les concessionàries del servei d’escoles bressol 
municipals Sol Solet i La Barqueta, Clece, SA, i Serveis per a la Infància Créixer Junts, 
S.L, respectivament. 
 
Cinquè. Publicar la modificació del contracte al perfil de contractant. 
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13. - Aprovació del conveni Concurs de Música Jove 2020. 
 
Des de fa ja 15 anys per tal de promocionar la cultura entre el jovent, diversos 
ajuntaments del Maresme organitzen un concurs de música jove.  
 
Per tal de poder organitzar aquest concurs, és necessari signar un conveni de 
col·laboració entre els ajuntaments que participen, essent aquests, Cabrils, el Masnou, 
Montgat i Vilassar de Mar.  
 
La clàusula vuitena del conveni estableix que les despeses que es deriven de la seva 
organització i realització seran repartides entre els ajuntaments col·laboradors. Es calcula 
que la despesa màxima per la realització del concurs és de 8.000 euros, corresponent a 
cadascun dels ajuntaments la quantitat màxima de 2.000 euros, la qual hauran 
d’ingressar a l’Ajuntament de Vilassar de Mar atès que enguany és l’ajuntament 
organitzador.  
 
Vist l’informe tècnic que consta adjunt a l’expedient signat en data 4 de març del 2020.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
11 de març de 2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar la delegació de competències a favor de l’Ajuntament de Vilassar de 
Mar, en els termes que consten al conveni de delegació, relatives a la coordinació de 
l’organització i execució de la setzena edició del Concurs Maresmusic. 
 
Segon. Aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, el Masnou, 
Montgat i Vilassar de Mar per a l’organització del Maresmusic 2020, plataforma de suport 
de grups de música emergents i/o novells (16a edició)  
 
Tercer. Autoritzar i disposar l’obligació per import de 2.000 € a favor de l’Ajuntament de 
Vilassar de Mar (CIF P0821700B), (municipi organitzador d’aquesta edició), en concepte 
d’aportació a les despeses d’organització i desenvolupament del concurs esmentat, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 20.IJ.23125.22699, centre de cost JOVPRO.  
 
Quart. Facultar a l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord als ajuntaments de Cabrils, Vilassar de Mar i Montgat. 
 
14. - Conveni entre l'Ajuntament del Masnou i l'Ajuntament de Teià per al traspàs 
d'usuaris del servei d'abastament d'aigua potable del Masnou a l'Ajuntament de 
Teià. 
 
L’ajuntament de Teià ha fet arribar una proposta de conveni per al traspàs d’usuaris del 
servei d’abastament d’aigua potable del sector 1 i 2 dels carrers Montseny, Joan XXIII, 
Molina i Montserrat a l’Ajuntament de Teià. 
 
En aquest conveni s’exposa que el servei d’abastament d’aigua potable a la zona del Pi 
de l’Indià, ubicat al terme municipal de Teià, per motius tècnics, ve prestant-se per 
l’Ajuntament del Masnou, a través de Sorea, empresa concessionària del servei. 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 2 de març de 2020 que literalment diu:  
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“(.../...), enginyera municipal del Masnou, en relació amb el conveni entre 
l’Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament de Teià per al traspàs d’usuaris del servei 
d’abastament d’aigua potable del sector 1 i 2 dels carrers Montseny, Joan XXIII, 
Molina i Montserrat a l’Ajuntament de Teià, emeto el següent: 

 
INFORME 

 
L’ajuntament de Teià ens ha fet arribar una proposta de conveni per al traspàs 
d’usuaris del servei d’abastament d’aigua potable del sector 1 i 2 dels carrers 
Montseny, Joan XXIII, Molina i Montserrat a l’Ajuntament de Teià. 
 
En aquest conveni s’exposa que el servei d’abastament d’aigua potable a la zona 
del Pi de l’Indià, ubicat al terme municipal de Teià, per motius tècnics, ve prestant-
se per l’Ajuntament del Masnou, a través de Sorea, empresa concessionària del 
servei. 
 
Al conveni es divideix la zona del Pi de l’Indià en 4 sectors i es descriuen les 
actuacions que es portaran a terme per aconseguir el traspàs dels abonats del 
sector 1 i el sector 2. Per contra, es deixa per més endavant el traspàs dels 
abonats del sector 3 i el sector 4, donat que les solucions tècniques a executar per 
aconseguir aquest traspàs són més complexes i cal estudiar-les amb detall. El 
conveni també especifica que tots els canvis –amb les inversions corresponents- 
seran a càrrec del servei de Teià, i per tant, sense cap incidència pel servei del 
Masnou. 
 
Revisada la proposta tècnica per realitzar la desconnexió dels abonats del sector 
1 i sector 2 de la xarxa d’abastament d’aigua potable del Masnou i, donat que 
aquests canvis no tindran cap incidència pel servei del Masnou, s’informa 
favorablement la proposta. 
 
La desconnexió del sector 3 i sector 4 s’estudiarà en el moment en què es proposi 
una solució tècnica per fer el traspàs d’aquests abonats.” 

 
Vist l’informe conjunt del secretari i l’interventor de data 4 de març de 2020 que 
literalment diu:  
 

“Antecedents 
 

La concessió del servei municipal d’aigües es va adjudicar el 26 d’octubre de 1972 
a favor de la Societat Regional d’Abastament d’Aigües S.A. (actualment SOREA) 
per un termini de 30 anys.   
En data 21 de gener de 1999 el Ple de la Corporació va aprovar una pròrroga del 
contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable de 20 anys, és a dir, 
fins al 26 d’octubre de 2022. 
En el marc d’aquesta concessió, i per motius tècnics, s’havia assumit la prestació 
del servei d’abastament d’aigua potable del sector 1 i 2 dels carrers Montseny, Joan 
XXIII, Molina i Montserrat del terme municipal de Teià. I en conseqüència, les tarifes 
dels usuaris són les vigents de l’Ajuntament del Masnou, com a prestador del servei 
i no les de l’Ajuntament de Teià, terme municipal al qual pertanyen.   
L’Ajuntament de Teià ha elaborat una proposta de conveni per tal de dur a terme el 
traspàs d’usuaris, primer dels sectors 1 i 2, i més endavant dels sectors 3 i 4. 
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 2 de març de 2020.  
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Fonaments de dret 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP). 
- 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). 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques. 
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova del Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS). 
 
Consideracions jurídiques 
 
Primera.- Marc jurídic aplicable als convenis: 
 
La figura dels convenis és una fórmula per articular la col·laboració entre 
l’Administració local i amb altres administracions o subjectes de dret privat per assolir 
un fi comú, així s’estableix a l’art. 47.1 i 47.2.c) de la LRJSP.  

 
A nivell local, la nova redacció de l’article 57 de la LRBRL donada per LRSAL va 
introduir, al règim general dels convenis dos paràgrafs. El segon paràgraf, relatiu als 
convenis, determina la necessitat de justificar la subscripció de convenis com una 
forma per millorar l’eficàcia de la gestió pública, eliminar duplicitats administratives i 
complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
 
La necessitat de la subscripció es justifica en el fet que sigui el servei municipal de 
Teià qui assumeixi la prestació als seus usuaris, i en conseqüència, els hi apliqui les 
seves tarifes. 
 
L’art. 47 LRJSP defineix els convenis com els acords amb efectes jurídics adoptats per 
les Administracions Públiques entre sí (anomenats interadministratius) o amb 
subjectes de dret privat per a una finalitat comuna i s’han d’emmarcar, d’acord amb 
l’art. 48, en l’exercici de competències pròpies o delegades sense que pugui suposar 
la cessió de la titularitat de la competència. 
 
Així mateix, amb la subscripció del conveni ni es generen duplicitats administratives, ni 
en cap cas suposa la cessió de la titularitat de cap competència tal i com proscriu l’art. 
48.1 LRJSP. 
 
En aquest cas els dos ajuntaments es proposen formalitzar, si així ho acorda l’òrgan 
competent, un conveni interadministratiu relatiu al servei municipal d’abastament 
d’aigua potable, que és un servei de competència municipal de conformitat amb els 
articles 25.2.c) de la LRBRL i 66.3.l) del TRLMRLC.   
 
Tots dos ajuntaments mantenen la seva competència municipal en la matèria i 
únicament el que s’articula amb el conveni és el traspàs d’uns usuaris del terme 
municipal de Teià que fins a la data i per motius tècnics rebien el servei del Masnou 
per tal que sigui l’Ajuntament de Teià qui els presti el servei.  
 
Com hem dit als antecedents en un primer moment es durà a terme el traspàs dels 
usuaris del sector 1 i 2, i es deixa per més endavant tal i com posa de manifest 
l’informe de l’enginyera municipal, el traspàs dels sectors 3 i 4 atès que les solucions 
tècniques a executar són més complexes i cal estudiar-les amb detall. 
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L’art. 47 LRJSP estableix que els convenis no poden tenir prestacions pròpies dels 
contractes, ja que en cas contrari els hi seria d’aplicació la normativa de contractació.  
 
En aquest cas, està clar que no ens trobem davant de prestacions pròpies dels 
contractes, atès que com hem dit abans es tracta de traspassar uns usuaris d’un 
servei públic al municipi al qual pertanyen, i això no s’ha de confondre amb el fet que 
actualment aquest servei sigui prestat indirectament mitjançant concessió 
administrativa.  
 
Tot i això, i als efectes de la deguda coordinació, el conveni ha estat validat pel gestor 
d’aigües dels dos municipis, que és Sorea, a qui s’haurà de notificar l’aprovació del 
conveni. 
 
En cap cas, el traspàs dels usuaris implica cap modificació del contracte vigent amb 
Sorea que finalitza l’octubre de 2022, ni té impacte a nivell econòmic per l’Ajuntament 
del Masnou. Consta expressament a la clàusula segona del conveni que “Tots els 
canvis –amb les inversions corresponents- seran a càrrec del servei de Teià, i per tant, 
sense cap incidència pel servei del Masnou”. 
 
Segona.- Contingut del conveni:  
L'article 49 LRJSP determina el contingut dels convenis, que hauran d’incloure com a 
mínim el següent: 
 

“a) Subjectes que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què actua 
cadascuna de les parts. 
 
b) La competència en la qual es fonamenta l'actuació de l'Administració 
pública, dels organismes públics i les entitats de dret públic vinculats o que en 
depenen o de les universitats públiques. 
 
c) Objecte del conveni i actuacions a realitzar per cada subjecte per al seu 
compliment, indicant, si és el cas, la titularitat dels resultats obtinguts. 
 
d) Obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts, 
si n'hi ha, indicant la seva distribució temporal per anualitats i la seva imputació 
concreta al pressupost corresponent d'acord amb el que preveu la legislació 
pressupostària. 
 
e) Conseqüències aplicables en cas d'incompliment de les obligacions i 
compromisos assumits per cadascuna de les parts i, si escau, els criteris per a 
determinar la possible indemnització per l'incompliment. 
 
f) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels 
compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme resoldrà els 
problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte dels 
convenis. 
 
g) El règim de modificació del conveni. A falta de regulació expressa la 
modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime dels signants. 
 
h) Termini de vigència del conveni tenint en compte les següents regles: 
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1r Els convenis hauran de tenir una durada determinada, que no podrà ser 
superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini 
superior. 
 
2n En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l'apartat 
anterior, els signants del conveni podran acordar unànimement la seva 
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.” 

 
El conveni de col·laboració objecte d’aquest informe conté els elements necessaris de 
l’article abans transcrit per donar compliment a la finalitat a assolir.    
 
Igualment, examinats els pactes del conveni, que són les obligacions a que es vinculen 
les parts amb l’aprovació i signatura del conveni, segons el parer dels qui emeten 
aquest informe, es compleixen els requisits regulats per la legislació estatal i 
autonòmica reguladora dels convenis, en concret: 
 
- Articles 47 a 53 de la LRJSP. 
- Article 57 de la LRBRL (en la seva redacció donada per la LRSAL).  
- Article 191 del TRLMRLC. 
- Article 308 i ss. del ROAS.  
 
Tercera.- Òrgan competent: 
 
En el llistat d’atribucions o competències del Ple de la Corporació dels articles 22 de la 
LRBRL i 52 del TRLMRLC no trobem la subscripció de convenis, dels quals únicament 
el Ple n’és l’òrgan competent en el cas que el conveni formalitzés una delegació de 
competències –que no és el cas-, que a més requereix un quòrum de majoria absoluta 
(arts. 22.2.p) i 47.2.h LRBRL i 52.2.q) i 114.3.e) TRLMRLC).   
 
No obstant l’anterior, per la relació d’aquest conveni amb el servei municipal 
d’abastament d’aigua potable on l’òrgan competent és Ple, considero que hauria de 
ser també el Ple l’òrgan competent en aquest expedient.  
 
Quarta.- Tramesa del conveni a la DGAL i transparència: 
 
L’art. 309.1 del ROAS disposa que l’acord d’aprovació i la còpia del conveni s’han de 
trametre a la Direcció General d’Administració Local (DGAL) del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya.   
 
Per altra banda, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, obliga, en aplicació de l’article 8.1.f), 14, i Disposició 
Addicional novena a publicar el conveni en el portal de transparència. En el mateix 
sentit s’estableix aquesta obligació en l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, que també recull que 
s’han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
Conclusions 
 
Per tot l’anterior, s’informa favorablement la proposta de conveni entre l’Ajuntament del 
Masnou i l’Ajuntament de Teià per al traspàs d’usuaris del servei d’abastament d’aigua 
potable del sector 1 i 2 dels carrers Montseny, Joan XXIII, Molina i Montserrat a 
l’Ajuntament de Teià.  
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Aquesta és l’opinió dels sotasignants que sotmeten a qualsevol altre de millor 
fonament en dret. No obstant això, l’òrgan competent, resoldrà el que consideri 
oportú.” 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 11 de març de 
2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar la minuta del conveni entre l’Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament de 
Teià per al traspàs dels usuaris del servei d’abastament d’aigua potable del sector 1 i 2 
dels carrers Montseny, Joan XXIII, Molina i Montserrat a l’Ajuntament de Teià.  
 
Segon. Facultar a l’alcalde per a que en nom i representació de l’Ajuntament subscrigui el 
referit conveni.  
 
Tercer. Notificar el següent acord a l’Ajuntament de Teià i a SOREA.  
 
Quart. Publicar aquest acord i el conveni al web municipal i al Portal de Transparència. 
 
15. - Establiment dels horaris i els sistemes de recollida selectiva de l’Ordenança 
General de Residus Municipals. 
 
 Vist l’informe emès per la tècnica de medi ambient en data 4 de març de 2020, que 
literalment diu:  
 

“Antecedents 
 
1. Segons l’article 26.1.a de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del 

Règim Local, és competència municipal la prestació del servei de recollida de 
residus.  
 

2. En data 13 de setembre de 2018 es va aprovar definitivament l’Ordenança 
General de Residus Municipals de l’Ajuntament del Masnou.   

 
3. Segons l’article 14.4 de l’ordenança general de residus municipals, l’Ajuntament 

pot establir, mitjançant acord de Ple, previ dictamen de la comissió informativa 
corresponent, els diferents règims, horaris, freqüències i sistemes de recollida.  

 
4. Segons l’article 20.2 de l’ordenança general de residus municipals, l’Ajuntament 

definirà el règim de funcionament del servei de recollida de residus voluminosos a 
través d’acord de Ple, previ dictamen de la comissió informativa corresponent.  

 
5. Segons l’article 22.1 de l’ordenança general de residus municipals, l’Ajuntament 

ha d’establir, mitjançant acord de Ple, la prestació del servei de recollida general i 
sectorial de competència municipal en totes les seves modalitats, amb la 
freqüència i els horaris que consideri més adequats.  

 
6. Segons l’article 22.4 de l’ordenança general de residus municipals, l’Ajuntament 

pot establir, mitjançant acord de Ple previ dictamen de la comissió informativa 
corresponent, els diferents règims, horaris, freqüències i sistemes de recollida. 
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7. El 30 novembre de 2018 es va signar el contracte de serveis de recollida de 
residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou 
amb l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA (en endavant FCC). 

 
Aquest contracte contempla els serveis de recollida de residus municipals de les 
fraccions resta, orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, voluminosos i 
andròmines i piles. 
 
A principis de l’any 2020, es preveu l’inici d’una prova pilot de recollida d’orgànica 
a grans generadors amb un sistema de recollida porta a porta. 

 
8. El 20 de setembre de 2018, el Ple municipal va aprovar la delegació de la 

competència al Consell Comarcal del Maresme per la prestació del servei en 
matèria de recollida i transport de residus, per la gestió dels residus municipals de 
paper i cartró recollits porta a porta als comerços.  
 

9. El 7 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar el conveni entre 
l’Ajuntament del Masnou i la Fundació Privada Formació i Treball per al 
desenvolupament del “Projecte integral de recollida, selecció i valorització de roba 
usada del municipi”.  

 
10. El municipi del Masnou disposa d’una deixalleria mancomunada amb els municipis 

de Teià i Alella. Aquest servei es regula a través de l’Ordenança reguladora de la 
deixalleria mancomunada d’Alella, el Masnou i Teià, aprovada inicialment pel 
Consell General de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou 
i Teià, en la sessió ordinària del 4 d’abril de 2001 i aprovada definitivament en no 
haver-s’hi presentat al·legacions, i publicada íntegrament al BOPB del dia 20 
d’octubre de 2001.  

 
11. Els sistemes i horaris de recollida que s’estan portant a terme actualment són els 

següents:  
 

 Recollida de resta, FORM, paper- cartró, envasos i vidre a través de 
contenidors (de superfície o soterrats) ubicats a la via pública i diferenciats 
per cadascuna de les cinc fraccions de recollida. S’utilitzen per a la recollida 
domiciliària i comercial en els casos de comerços o petits industrials que no 
estan participant en una recollida comercial específica o que no compten amb 
gestors propis.  
 

 Recollida del paper i cartró de comerços: sistema de recollida porta a porta 
amb recollida els dies establerts, si aquests fossin per calendari laboral festius, 
es passarà la recollida altres dies no festius de la setmana. 
 

 Recollida d’orgànica a grans generadors: sistema de recollida porta a porta 
a través de bujol dins de l’establiment amb recollida els dies establerts. 

 

 Recollida del vidre de grans productors: sistema de recollida a través de 
bujol dins de l’establiment. Aquests bujols es buidaran als contenidors de la via 
pública, ja sigui el mateix que s’utilitza per a particulars o a un contenidor 
instal·lat especialment per al sector Horeca.   
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 Recollida de voluminosos i andròmines: es pot fer a través de la deixalleria 
municipal o de recollida gratuïta porta a porta concertada per a particulars que 
no disposen de mitjans propis per traslladar els residus a la deixalleria els dies 
establerts.  
 
En cas d’utilitzar la deixalleria mancomunada, aquest servei és gratuït per a 
particulars que visquin al Masnou, Alella o Teià. En cas que la deixalleria sigui 
utilitzada per comerços o petits industrials, aquesta aportació estarà subjecte a 
les taxes que s’estableixin a la regulació específica del servei de la deixalleria 
mancomunada d’Alella, El Masnou i Teià.  
 
El servei de recollida gratuït de voluminosos i andròmines porta a porta és 
exclusiu per a particulars i, per tant, no el poden sol·licitar professionals, 
comerços ni indústries.  
 

 Recollida de piles: sistema recollida en bujols ubicats a diferents comerços i 
edificis i equipaments municipals. 
 

 Recollida de la fracció tèxtil: sistema de recollida en contenidors de 
superfície ubicats a la via pública amb una freqüència de recollida setmanal, 
que pot augmentar en èpoques concretes del l’any (Nadal, etc.).  

 

 Restes de vegetals: aportació a la deixalleria fixa mancomunada.  
 

Proposta 
 

A. Tenint en compte els sistemes i freqüències de recollida actuals i les futures 
campanyes previstes, es proposa elevar a aprovació de ple els horaris i 
condicions de lliurament següents:  
 

 
Tipus de 
recollida 

Horari 
deposició 

F
re

q
ü
è
n
c
ia

 

D
ill

u
n
s
 

D
im

a
rt

s
 

D
im

e
c
re

s
 

D
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u
s
 

D
iv

e
n
d
re

s
 

D
is

s
a
b
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D
iu

m
e
n

g
e

 

Resta 
Contenidors 
via pública 

A qualsevol 
hora 

5 1  1 1 1  1 

FORM 

Contenidors 
via pública 

A partir de 
les 18h  

5 1 1 1  1 1  

Grans 
generadors 

A partir de 
les 18h 

5 1 1 1  1 1  

Paper i 
cartró 

Contenidors 
via pública 

A qualsevol 
hora 

7 1 1 1 1 1 1 1 

Grans 
generadors 

A partir de 
les 18h 

2  1   1   

Envasos 
Contenidors 
via pública 

A qualsevol 
hora 

7 1 1 1 1 1 1 1 

Vidre 

Contenidors 
via pública 

Entre les 8h 
i les 21h  

7 1 1 1 1 1 1 1 

Grans 
generadors 

Entre les 8h 
i les 21h 

7 1 1 1 1 1 1 1 
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 Lliurament de resta, FORM, paper- cartró, envasos i vidre a través de 
contenidors (de superfície o soterrats) ubicats a la via pública i diferenciats 
per cadascuna de les cinc fraccions de recollida:  

o Lliurament paper- cartró i envasos: cal abocar-ho al seu corresponent 
contenidor i es pot fer qualsevol dia en qualsevol moment.  
 

o Lliurament de resta: cal abocar-la al contenidor de resta els dilluns, 
dimecres, dijous, divendres i diumenge a qualsevol hora . Si en algun 
moment es canvien els dies de recollida de la resta caldrà també 
canviar el dia de lliurament d’aquesta fracció. 

 
o Lliurament de FORM: cal abocar-la al contenidor de FORM els dilluns, 

dimarts, dimecres, divendres i dissabte a partir de les 18h . Si en algun 
moment es canvien els dies de recollida de la FORM caldrà també 
canviar el dia de lliurament d’aquesta fracció.  

 
o Lliurament del vidre: cal abocar-lo al contenidor de vidre i es pot fer 

cada dia entre les 8h i les 21h.  
 

En cap cas es poden deixar els residus fora dels contenidors de la via pública. 
 

 Recollida del paper i cartró de comerços: Els establiments que formin part 
d’aquest règim de recollida cal que treguin el paper i cartró plegat a la via 
pública els dimarts i els divendres a partir de les 12h, davant del seu 
establiment (a excepció de les zones on els vehicles no puguin accedir). Si en 
algun moment es canvien els dies de recollida del paper i cartró comercial 
caldrà també canviar el dia de lliurament d’aquesta fracció, passant a ser el 
mateix dia que es faci la recollida una hora abans de l’inici de la recollida.   
 
En cap cas poden deixar el seu paper i cartró a dins o al costat dels 
contenidors de la via pública. 

 

 Recollida d’orgànica a grans generadors: Els establiments que formin part 
d’aquest règim de recollida cal que treguin els seus bujols o contenidors 
d’orgànica a la via pública dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a 
partir de les 18h. Si en algun moment es canvien o s’augmenten els dies de 
recollida d’orgànica a grans generadors caldrà també canviar el dia de 
lliurament d’aquesta fracció, passant a ser el mateix dia que es faci la recollida 
una hora abans de l’inici de la recollida.  
 
En cap cas els grans generadors poden deixar els residus orgànics a dins o al 
costat dels contenidors d’orgànica de la via pública. 

 

 Recollida del vidre de grans generadors: Els establiments que formin part 
d’aquest règim de recollida cal que buidin els seus bujols de vidre als 
contenidors de vidre de la via pública, ja sigui el mateix que s’utilitza per a 
particulars o a un contenidor instal·lat especialment per al sector Horeca.   
 
Es pot llençar el vidre al contenidor de vidre qualsevol dia de la setmana en 
horari de 8:00 a 21:00h. En cap cas es pot deixar al costat dels contenidors de 
la via pública. 
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 Recollida de voluminosos i andròmines:  
 
En cas d’utilitzar la deixalleria mancomunada, aquests residus s’hauran de 
lliurar a la deixalleria en els horaris establerts per la Mancomunitat de Serveis 
d’Alella, El Masnou i Teià.   
 
El servei de recollida de voluminosos i andròmines porta a porta cal 
reservar-lo prèvia trucada telefònica. Cal baixar les andròmines a partir de les 
22:00 hores del dia abans de la recollida i deixar-les al davant de la porteria de 
casa. No es poden deixar objectes de vidre ni miralls ni objectes punxants que 
comportin perill per als usuaris de la via pública i tampoc es recullen residus 
corresponents a reformes de la llar (parquets, sostres, runa, restes de lavabos, 
cuines, portes, marcs de finestres…). 
 
En cap cas es poden llençar a dins o deixar al costat dels contenidors de la via 
pública els residus voluminosos i andròmines ni abandonar-los a qualsevol lloc 
de la via pública o solar. 
 

 Recollida de piles: les piles es poden llençar als contenidors de piles ubicats 
a diferents comerços i edificis i equipaments municipals durant el seu horari 
d’obertura, així com a la deixalleria mancomunada. 
 

 Recollida de la fracció tèxtil: el residu tèxtil es pot llençar als contenidors de 
roba a qualsevol dia i en qualsevol moment.  

 

 Restes de vegetals: aquests residus s’hauran de lliurar a la deixalleria fixa en 
els horaris d’obertura de la instal·lació establerts per la Mancomunitat de 
Serveis d’Alella, El Masnou i Teià.   

 
En cap cas es poden deixar restes vegetals dins o al costat dels contenidors 
de la via pública. 
 

B. En cas que s’aprovi la present proposta, publicar-la al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament per a 
coneixement general.” 

 
Vist l’informe complementari emès per la tècnica de medi ambient en data 12 de març de 
2020, que literalment diu:  
 

“Antecedents 
 

1. En data 4 de març de 2020 la tècnica que subscriu va emetre un informe en 
relació a l’establiment dels horaris i sistemes de recollida selectiva de l’Ordenança 
General de Residus Municipal. 
  

2. En data 11 de març de 2020, en la Comissió Informativa de territori, es va detectar 
un error material i es va acordar un canvi d’horari de les fraccions següents: 
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 Tipus de recollida 
Horari deposició  

ON DEIA... 

Horari deposició  

HA DE DIR... 

FORM Grans generadors A partir de les 18h  Entre les 18h i les 19h 

Paper i cartró Grans generadors A partir de les 18h Entre les 12h i les 13h 

 

Proposta 
 
A. Tenint en compte l’exposat, es proposen els canvis en els horaris i condicions de 

lliurament següents:  
 

 
Tipus de 
recollida 

Horari 
deposició 
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re
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FORM 
Grans 
generadors 

Entre les 
18h i les 19h 

5 1 1 1  1 1  

Paper i 
cartró 

Grans 
generadors 

Entre les 
12h i les 13h 

2  1   1   

 

 Recollida del paper i cartró de comerços: Els establiments que formin part 
d’aquest règim de recollida cal que treguin el paper i cartró plegat a la via 
pública els dimarts i els divendres entre les 12h i les 13h, davant del seu 
establiment (a excepció de les zones on els vehicles no puguin accedir). Si en 
algun moment es canvien els dies de recollida del paper i cartró comercial 
caldrà també canviar el dia de lliurament d’aquesta fracció, passant a ser el 
mateix dia que es faci la recollida una hora abans del seu l’inici.  
 
En cap cas poden deixar el seu paper i cartró a dins o al costat dels 
contenidors de la via pública. 

 

 Recollida d’orgànica a grans generadors: Els establiments que formin part 
d’aquest règim de recollida cal que treguin els seus bujols o contenidors 
d’orgànica a la via pública dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a 
entre les 18h i les 19h. Si en algun moment es canvien o s’augmenten els dies 
de recollida d’orgànica a grans generadors caldrà també canviar el dia de 
lliurament d’aquesta fracció, passant a ser el mateix dia que es faci la recollida 
una hora abans del seu l’inici. 
 
En cap cas els grans generadors poden deixar els residus orgànics a dins o al 
costat dels contenidors d’orgànica de la via pública..” 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 11 de març de 
2020. 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la Corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Establir, tenint en compte els sistemes i freqüències de recollida actuals, els 
horaris i condicions de lliurament següents: 
 

 
Tipus de 
recollida 

Horari 
deposició 

F
re

q
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è
n
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ia

 

D
ill
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s
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s
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Resta 
Contenidors 
via pública 

A qualsevol 
hora 

5 1  1 1 1  1 

FORM 

Contenidors 
via pública 

A partir de 
les 18h  

5 1 1 1  1 1  

Grans 
generadors 

Entre les 
18h i les 19h 

5 1 1 1  1 1  

Paper i 
cartró 

Contenidors 
via pública 

A qualsevol 
hora 

7 1 1 1 1 1 1 1 

Grans 
generadors 

Entre les 
12h i les 13h 

2  1   1   

Envasos 
Contenidors 
via pública 

A qualsevol 
hora 

7 1 1 1 1 1 1 1 

Vidre 

Contenidors 
via pública 

Entre les 8h 
i les 21h  

7 1 1 1 1 1 1 1 

Grans 
generadors 

Entre les 8h 
i les 21h 

7 1 1 1 1 1 1 1 

 

 Lliurament de resta, FORM, paper- cartró, envasos i vidre a través de 
contenidors (de superfície o soterrats) ubicats a la via pública i diferenciats per 
cadascuna de les cinc fraccions de recollida:  
 

o Lliurament paper- cartró i envasos: cal abocar-ho al seu corresponent 
contenidor i es pot fer qualsevol dia en qualsevol moment.  
 

o Lliurament de resta: cal abocar-la al contenidor de resta els dilluns, 
dimecres, dijous, divendres i diumenge a qualsevol hora . Si en algun 
moment es canvien els dies de recollida de la resta caldrà també canviar el 
dia de lliurament d’aquesta fracció. 

 
o Lliurament de FORM: cal abocar-la al contenidor de FORM els dilluns, 

dimarts, dimecres, divendres i dissabte a partir de les 18h . Si en algun 
moment es canvien els dies de recollida de la FORM caldrà també canviar 
el dia de lliurament d’aquesta fracció.  

 
o Lliurament del vidre: cal abocar-lo al contenidor de vidre i es pot fer cada 

dia entre les 8h i les 21h.  
 

En cap cas es poden deixar els residus fora dels contenidors de la via pública. 
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 Recollida del paper i cartró de comerços: Els establiments que formin part 
d’aquest règim de recollida cal que treguin el paper i cartró plegat a la via pública 
els dimarts i els divendres entre les 12h i les 13h, davant del seu establiment (a 
excepció de les zones on els vehicles no puguin accedir). Si en algun moment es 
canvien els dies de recollida del paper i cartró comercial caldrà també canviar el 
dia de lliurament d’aquesta fracció, passant a ser el mateix dia que es faci la 
recollida una hora abans del seu l’inici.  
 
En cap cas poden deixar el seu paper i cartró a dins o al costat dels contenidors 
de la via pública. 

 

 Recollida d’orgànica a grans generadors: Els establiments que formin part 
d’aquest règim de recollida cal que treguin els seus bujols o contenidors 
d’orgànica a la via pública dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a entre 
les 18h i les 19h. Si en algun moment es canvien o s’augmenten els dies de 
recollida d’orgànica a grans generadors caldrà també canviar el dia de lliurament 
d’aquesta fracció, passant a ser el mateix dia que es faci la recollida una hora 
abans del seu l’inici. 
 
En cap cas els grans generadors poden deixar els residus orgànics a dins o al 
costat dels contenidors d’orgànica de la via pública.  
 

 Recollida del vidre de grans generadors: Els establiments que formin part 
d’aquest règim de recollida cal que buidin els seus bujols de vidre als contenidors 
de vidre de la via pública, ja sigui el mateix que s’utilitza per a particulars o a un 
contenidor instal·lat especialment per al sector Horeca.   
 
Es pot llençar el vidre al contenidor de vidre qualsevol dia de la setmana en horari 
de 8:00 a 21:00h. En cap cas es pot deixar al costat dels contenidors de la via 
pública. 
 

 Recollida de voluminosos i andròmines:  
 
En cas d’utilitzar la deixalleria mancomunada, aquests residus s’hauran de lliurar 
a la deixalleria en els horaris establerts per la Mancomunitat de Serveis d’Alella, El 
Masnou i Teià.   
 
El servei de recollida de voluminosos i andròmines porta a porta cal reservar-lo 
prèvia trucada telefònica. Cal baixar les andròmines a partir de les 22:00 hores del 
dia abans de la recollida i deixar-les al davant de la porteria de casa. No es poden 
deixar objectes de vidre ni miralls ni objectes punxants que comportin perill per als 
usuaris de la via pública i tampoc es recullen residus corresponents a reformes de 
la llar (parquets, sostres, runa, restes de lavabos, cuines, portes, marcs de 
finestres…). 
 
En cap cas es poden llençar a dins o deixar al costat dels contenidors de la via 
pública els residus voluminosos i andròmines ni abandonar-los a qualsevol lloc de 
la via pública o solar. 
 

 Recollida de piles: les piles es poden llençar als contenidors de piles ubicats a 
diferents comerços i edificis i equipaments municipals durant el seu horari 
d’obertura, així com a la deixalleria mancomunada. 
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 Recollida de la fracció tèxtil: el residu tèxtil es pot llençar als contenidors de 
roba a qualsevol dia i en qualsevol moment.  

 

 Restes de vegetals: aquests residus s’hauran de lliurar a la deixalleria fixa en els 
horaris d’obertura de la instal·lació establerts per la Mancomunitat de Serveis 
d’Alella, El Masnou i Teià.   
En cap cas es poden deixar restes vegetals dins o al costat dels contenidors de la 
via pública. 

 
Segon. Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 
d’edictes electrònic de l’Ajuntament per a coneixement general.  
 
16. - Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació 
Urbanística del Masnou en els àmbits dels carrers d'Olivé Gumà i Montevideo i 
avinguda de Cusí i Furtunet, per a la creació de sòls d'habitatge dotacional. 
 
Examinada la documentació que es tramita en relació amb la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació en els àmbits dels carrers d’Olivé Gumà i Montevideo i avinguda de 
Cusí i Furtunet, redactada pel despatx d’arquitectes Manciñeiras/Parés arquitectes 
associats, SLP, per encàrrec d’aquest Ajuntament.  
 
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 de juliol de 2019 es va aprovar 
inicialment la referida documentació i es va sotmetre a informació pública pel termini d’un 
mes, amb la publicació d’un anunci al BOP, al diari El Punt, a l’e-tauler i al portal de 
transparència municipal. 
 
L’esmentat termini d’informació pública es va ampliar en un mes en coincidir amb el mes 
d’agost. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions, tal i com 
consta a l’informe emès per l’OAC amb data 8 d’octubre de 2019.  
 
Atès que sol·licitat informe al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
sobre el document aprovat inicialment, ha comunicat a l’Ajuntament l’acord del Govern de 
data 10 de desembre de 2029, pel qual es deixa sense efecte el seu Acord de 16 de 
desembre de 2008, pel qual s'acceptava la cessió gratuïta de domini d'un solar de 3.606 
m² de superfície, situat a l'avinguda de Cusí i Furtunet, 54-56, del terme municipal del 
Masnou, destinat a la construcció d'un edifici per prestar els serveis educatius integrats 
del Baix Maresme i a l'ampliació de l'Institut d'Educació Secundària IES Maremar. 
 
Atès que, el document aprovat inicialment s’emparava per a la creació i regulació dels 
sistema urbanístic d’equipament comunitari d’allotjament dotacional contingut en el 
Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, 
l’aprovació de la qual va ser publicada  al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
però no va ser ratificada pel Parlament de Catalunya. 
 
Atès que amb data 23 de desembre de 2019, el Govern de la Generalitat va aprovar el 
Decret Llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge el qual, entre 
d’altres aspectes, regula l’equipament d’allotjament dotacional de manera anàloga a com 
es regulava en el Decret Llei 5/2019, en el document que es sotmet a aprovació inicial 
s’ha substituït tota referència al aquest Decret Llei, per la normativa actualment vigent.  
 
Vist l’informe favorable emès amb data 11 de març de 2020 per l’arquitecta municipal.  
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Atès el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 11 de març de 
2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en 
els àmbits dels carrers d’Olivé Gumà i Montevideo i avinguda de Cusí i Furtunet,  
 
SEGON.- Remetre la modificació puntual esmentada, així com una còpia de l’expedient 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació 
definitiva. 
 
TERCER.- Notificar els acords a les persones interessades. 
 
17. - Proposta d'acord presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per la 
tramitació administrativa per iniciar l'agermanament amb el municipi de LEUCATE. 
 

1. Atès que El Masnou té en vigència un reglament d’agermanaments amb d’altres 
viles i ciutats del món, concretament el Reglament de Protocol, Honors i 
Distincions, en la seva secció cinquena, articles 19 i 20.  

 
2. Atès que la vila del Masnou no està agermanada amb cap ciutat segons consta 

(exceptuant constància escrita amb una Daira del poble Saharaui a l’any 2000, 
però sense haver-se establert lligams). 

 
3. Atès que el reglament d’agermanaments té configurat un protocol d’actuació i de 

gestió administrativa per realitzar un agermanament amb una vila o ciutat per raó 
de vincles comuns, afinitats i relacions preferencials. 

 
4. Atès que al Masnou hi ha el barri d’Ocata amb una personalitat singular, el nom 

del qual es considera històricament vinculat a l’origen de nous pobladors 
provinents de Leucate. 

 
5. Atès que és voluntat d’aquest ajuntament reforçar els lligams de la nostra vila amb 

la seva història.  
 

6. Atès que l’agermanament és un mitjà per a fer més fluides les relacions entre 
ambdues comunitats, tot fomentant el coneixement mutu així com tot altre tipus de 
relació comercial, turística, històrica i gastronòmica.  

 
7. Atès que el poble de Leucate té un ric passat històric des de l’època dels grecs, 

els quals la varen batejar com la vila de Lèucada (Lefkada, illa jònica; amb la qual 
està agermanada des de 2005), El Masnou se’n pot beneficiar d’intercanvis 
culturals, comercials i de coneixement.  

 
Leucata (en occità Leucata, en francès Leucate) o antigament "Lleucata o Llocata" és un 
municipi occità de la comarca de Fitor que limita al sud amb Salses, Sant Hipòlit de la 
Salanca, Sant Llorenç de la Salanca i el Barcarès, amb els quals comparteix l'estany de 
Salses. Administrativament és un municipi situat al departament de l'Aude a la regió 
d'Occitània de la República Francesa. Poble de pescadors i viticultors compta amb una 
població aproximada de 4.500 habitants. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
11 de març de 2020. 
 
És per tots aquests motius exposats que el nostre grup municipal de Junts per Catalunya-
Units pel Masnou proposa al Ple municipal l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
Primer. Iniciar la tramitació prevista en el Reglament de Protocol, Honors i Distincions, en 
la seva secció cinquena d’agermanaments, per tal de possibilitar, en el decurs dels 
propers mesos, un acord ampli i de consens, per realitzar l’agermanament del Masnou 
amb el poble occità de Leucate. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la Comissió d’Honors i Distincions, al municipi de 
Leucate i especialment als veïns i veïnes del barri d’Ocata, així com a les seves 
associacions i entitats. 
 
18. - Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior. 
 
19. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 
 
20. - Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou pel canvi en les 
comercialitzadores d'energia dels equipaments i dependències municipals. 
 
Un dels criteris principals que segueixen les administracions públiques en la contractació 
d’energia és el cost econòmic. Sense menystenir aquest criteri, cal tenir en compte altres 
elements en la valoració dels contractes energètics, sobretot, pel que fa a l’origen de 
l’energia contractada, que hauria de passar necessàriament per garantir que prové, 
exclusivament, de fonts renovables. 
 
Els poders públics som responsables d’impulsar mesures efectives que persegueixin 
l’estalvi energètic i redueixin dràsticament les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
Alhora, aquestes mesures han de començar en primer lloc pels equipaments municipals 
que actualment tenen comptadors comercialitzats per empreses amb una escassa 
consciència social i ambiental, i que perpetuen unes pràctiques comercials i polítiques 
reprovables. 
 
L’Ajuntament del Masnou manté contractes energètics amb empreses investigades a 
proposta del Parlament Europeu per les seves pràctiques “pròpies d’oligopolis”, i la 
relació existent entre aquestes pràctiques amb la presència d’ex-ministres en els seus 
consells d’administració, un dels exemples més clars de portes giratòries entre el món 
públic i el privat.  
 
Empreses que, com Endesa, van amenaçar el setembre de 2019 de tallar el 
subministrament a persones i famílies en situació de vulnerabilitat que tenien deutes de 
consum, si l’Ajuntament no en pagava prèviament la meitat del seu cost, intentant 
incomplir de forma evident la Llei 25/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, una llei impulsada conjuntament per la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Observatori DESC i l’Aliança contra la pobresa 
energètica a partir d’una iniciativa legislativa popular (ILP), i gràcies a la qual s’eviten 
cada any milers de talls elèctrics. 
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Qualsevol canvi en els contractes d’electricitat que passi per contractar 
comercialitzadores d’energia que garanteixin que el seu subministrament procedeix de 
fonts 100% renovables és també un pas més en la lluita contra les portes giratòries i 
contra aquestes pràctiques comercials reprovables. 
 
Convé recordar, també, que el Ple ordinari del 19 de setembre de 2019 va aprovar per 20 
vots a favor l’adhesió del municipi al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, 
que adaptava i feia més ambiciós el primer acord similar, impulsat el 2008 per la Unió 
Europea i al qual es va adherir el Masnou el 2009, i que involucra tant les autoritats locals 
com la seva ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic. 
 
Mitjançant aquesta adhesió, el compromís de l’Ajuntament en aquest Pacte es fonamenta 
en tres pilars bàsics: la reducció, com a mínim, d’un 40% de les emissions de CO2 a l’any 
2030, l’adaptació del territori als impactes del canvi climàtic, i l’accés a una energia 
segura, sostenible i assequible a la ciutadania. 
 
És també en base a aquella adhesió que la moció que avui presentem pren encara més 
sentit, per bé que concreta una proposta d’accions reals i efectives que incideixen directa 
i indirectament en la lluita contra el canvi climàtic. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 11 de març de 
2020. 
 
Prenent en consideració l’anterior, el Grup Municipal de Fem Masnou proposa al Ple de la 
corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
1. Elaborar un informe que reculli l’estat actual dels contractes de subministrament 

d’electricitat de cada edifici o instal·lació municipal amb comptador propi (CUPS). 
L’informe haurà de detallar, com a mínim, l’ús de l’edifici, el tipus de contracte, la 
durada, la potencia contractada, el consum anual actual, el número de CUPS i la 
companyia contractada.  

 
2. Elaborar una document amb la relació d’entitats comercialitzadores d'electricitat que 

garanteixen que el seu subministrament només procedeix de fonts 100% renovables, 
que els tipus de tarifes incentiven l’estalvi energètic i econòmic, i són socialment i 
ambientalment responsables. 

 
3. Presentar a la Comissió Informativa corresponent l’informe relatiu a l’acord 1, i el 

document al qual es fa referència en l’acord 2, no més enllà del mes de juliol de 2020. 
 
4. Valorar l’informe anterior en la Comissió Informativa corresponent i, en funció de les 

capacitats i ofertes empresarials i les possibilitats de l’Ajuntament, iniciar els canvis de 
comercialitzadora d’energia en els equipaments que s’hagin seleccionat. En cas que 
aquesta contractació suposés una licitació pública, s’inclourà en el plec de condicions 
el compromís ambiental, social i el fet de que l’energia sigui certificada com a 
procedent de fonts d’energia renovables al 100%. 

 
5. Notificar aquest acord al personal municipal responsable dels contractes de 

subministrament dels edificis i dependències municipals. 
 
6. Publicar aquest acord als mitjans habituals de l’Ajuntament. 
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21. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS adhesió a l'acord 
nacional per a l'agenda 2030 a Catalunya. 
 
L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 amb l’objectiu d’estimular 
l’acció en 5 esferes: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat.  
 
L'Agenda 2030 conté 17 objectius globals i 169 fites associades a assolir en l’horitzó 
de l’any 2030. Aquests 17 objectius són anomenats Objectius del Desenvolupament 
Sostenible (ODS). Tots ells s’enforteixen i s’implementen, englobant altres agendes: 
l’Acord de París (COP21) sobre el canvi climàtic, la Nova Agenda Urbana sobre assolir un 
desenvolupament urbà sostenible, l’Agenda d’Acció d’Addis Abeba sobre finançament i 
creació d’un entorn propici a tots els nivells per al desenvolupament sostenible i el Marc 
d’Acció de Sendai per a la reducció del risc dels desastres.  
 
El Pla per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya inclou més de 900 
compromisos i és un instrument de planificació dinàmic i que vol contribuir a incrementar 
la coherència de polítiques públiques. 
 
El maig de 2019, el Govern va iniciar un procés participatiu per elaborar l’Acord nacional 
per a l’Agenda 2030 a Catalunya. Per a fer-ho, es va identificar un grup d’actors públics 
i privats que han estat fortament implicats, i de forma pionera, per impulsar l’assoliment 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Catalunya, amb visió 
transversal, voluntat transformadora i des de la comprensió de la complexitat de 
l’Agenda 2030. Les contribucions d’aquest grup motor han omplert de contingut l’Acord 
nacional, assolint un consens ampli entre representants de sectors molt diversos. 
 
L’Acord nacional defineix una visió compartida sobre com contribuir a avançar en la 
consecució dels ODS i defineix el rol i el compromís que han d’adquirir els diferents 
agents socials de Catalunya (sector públic; àmbit empresarial, sindical i professional; 
universitats i centres de recerca; societat civil organitzada i ciutadania) per crear “un futur 
que no deixi ningú enrere i no superi la capacitat de càrrega de la natura”, i “fer de 
Catalunya i el món un lloc millor l’any 2030”. I això ho aconseguirem amb una societat 
més inclusiva i cohesionada; una economia més innovadora, competitiva i eficient en l’ús 
dels recursos i una gestió del patrimoni natural i la biodiversitat que assegurin el bon estat 
i la restauració dels ecosistemes. 
 
A nivell local també som interpel·lats, directament amb l’objectiu 11 (ODS11), el qual fa 
referència a aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, 
segurs, resilients i sostenibles. 
 
En els propers anys, el món local català, haurà d’afrontar grans reptes. Reptes com el 
canvi climàtic que estem vivenciant, la duplicació de la població urbana, les migracions 
per diverses causes, la igualtat de gènere, el preu i la incertesa de les matèries primeres, 
els canvis de cicles econòmics, les disrupcions tecnològiques, els canvis polítics, etc. 
 
Tots ells tindran efectes directes en la manera de governar i en la gestió dels diferents 
serveis que ofereix el món local: habitatge, infraestructures, serveis bàsics, seguretat 
alimentària, salut, educació, ocupació, seguretat i recursos naturals, entre d’altres. 
Des del món municipal cal preveure aquests reptes i anticipar-se en aquests canvis que 
ens afectaran directament. 
 
Acabem reproduint literalment el darrer apartat de l’Acord Nacional “Transformarem 
Catalunya i millorarem el món”: 
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Tenim la responsabilitat de ser la primera generació que aconsegueixi posar fi a la 
pobresa, i l’última que encara tingui possibilitats de salvar el planeta. El futur de la 
humanitat i del planeta està a les nostres mans.  
 
Les parts signants de l’Acord ens comprometem a treballar activament a favor de 
l’assoliment dels ODS i l’Agenda 2030, de forma conjunta, transversal i responsable, i a 
construir una aliança forta i dinàmica que permeti generar sinergies per fer de Catalunya i 
el món un lloc millor el 2030.  
 
Tanquem l’Acord fent una crida a tota la societat catalana perquè s’hi adhereixi i ajudi a 
impulsar l’Aliança Catalunya 2030, per poder treballar conjuntament i assolir un futur 
millor.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 11 de març de 
2020.  
 
És per tots aquests motius que el nostre grup municipal de Junts per Catalunya-Units pel 
Masnou proposa al Ple municipal l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 

Primer. Adherir-se i comprometre’s a impulsar l’Aliança Catalunya 2030.  
 
Segon. Reconèixer com a institució pública local el paper exemplificador i facilitador dels 
compromisos, així com l’impuls d’un marc normatiu i unes polítiques públiques orientades 
al compliment de l’Agenda 2030. D’acord amb el principi de subsidiarietat, posant en 
relleu el rol de l’àmbit local en la consecució dels ODS i el seu potencial transformador.  
 
Tercer. Establir compromisos concrets per assolir els ODS incorporant una visió holística 
de l’Agenda 2030; destinats a la formació, sensibilització i comunicació; a generar canvis 
interns en l’organització; a fomentar el treball en xarxa (local i internacional); a executar 
projectes per a la sostenibilitat, la construcció de la pau, el respecte pels drets humans, 
l'enfortiment de les societats democràtiques, o a promoure la recerca, la innovació i el 
desenvolupament, entre d’altres. 
 
Quart. Treballar de forma conjunta, transversal i responsable amb la resta de 
consignataris per tal de generar sinergies per fer de Catalunya i el món un lloc millor el 
2030. 
 
Cinquè. Comunicar l'adopció d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a les 
diferents entitats i agents implicats de la nostra vila i al moviment "Fridays for Future" del 
Masnou. 
 
22. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs en suport de la 
llibertat d'elecció educativa. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Dado que, en El Masnou actualmente son 3 los centros de Educación Concertada que 
miles de familias de la población eligen para sus hijos en el ejercicio de su derecho a la 
libertad de educación, consagrado en el artículo 25 de la Constitución y en el artículo 21 
del Estatuto de Cataluña. 
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Dado que el artículo 108 de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación 
establece que la prestación del servicio público de educación “se realizará a través de los 
centros públicos y privados concertados”, reconociendo por tanto que la enseñanza 
concertada es una pieza clave para garantizar tanto el derecho a la educación como a la 
libertad de enseñanza. 
 
Dado que el artículo 2bis de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 
la Ley Educativa (LOMCE) recoge expresamente la Mesa Sectorial de Negociación de la 
Enseñanza Concertada como instrumento para la consecución de sus fines, debe ser 
este el foro donde el Gobierno plantee cualquier cambio y mejora de la financiación de la 
escuela concertada de manera dialogada y evitando la incertidumbre e inseguridad 
jurídica. 
 
Dado que el borrador del decreto de admisión de alumnos, en elaboración por parte del 
Govern de la Generalitat, modifica los criterios de acceso, pero no lleva asociado ningún 
incremento en la aportación económica a los centros. 
 
Dado que esta forma de hacer política del Govern lleva a la incertidumbre a miles de 
familias de toda Cataluña, parte de ellas de El Masnou. 
 

ACUERDOS 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, ante el pleno del Ayuntamiento de El Masnou 
solicitamos la adopción de los siguientes acuerdos. 
 
Primero.- Mostrar nuestro apoyo al conjunto de centros de educación públicos, 
concertados y privados de nuestro municipio. 
 
Segundo.- Defender ante el Govern de la Generalitat la disponibilidad de oferta educativa 
de nuestro municipio, velando por la libertad de elección de las familias y por una máxima 
calidad en la educación, en particular en todos los centros sostenidos con fondos 
públicos, incluidos los concertados. 
 
Tercero.- Defender igualmente la suficiencia de medios y recursos para la educación, 
pública y concertada, para poder cumplir con este objetivo de calidad. 
 
 
Cuarto.- Instar al Govern de la Generalitat a evitar la inseguridad jurídica y la 
incertidumbre de las familias que envían a sus hijos a la escuela concertada, 
garantizando en todo momento que la voluntad de padres y madres sea tenida en 
consideración a la hora de mantener la oferta y adscribir a los alumnos a los distintos 
centros. 
 
Quinto.- Dar traslado del acuerdo anterior al gobierno de la Generalitat. 
 
Sexto.- Comunicar esta declaración a los centros educativos concertados de El Masnou 
(“Escola Bergantí”, “Escolàpies El Masnou”, “Escola Sagrada Família”). 
 
23. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS a 
favor del manifest FEDAIA per destinar més recursos a la infantesa. 
 
La Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) va presentar el 
24/02/20 el manifest “Omplim les motxilles d'oportunitats” per demanar que els 
pressupostos de la Generalitat destinin més recursos a la infantesa. 
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El manifest denuncia “un important malestar” del sector per la “situació límit” de les 
entitats i els professionals de l'atenció a la infància i reclamen una modificació dels 
pressupostos de la Generalitat. Confien que l'increment pressupostari que reclamen 
servirà per “destinar més recursos per garantir el compliment dels drets de la infància en 
situació de vulnerabilitat, actualitzar les condicions laborals dels professionals, i contribuir 
al sosteniment de les entitats i dels projectes i serveis”. 
 
Sol·liciten una esmena als pressupostos per destinar 90 milions per “revertir aquesta 
dècada perduda per poder omplir les motxilles dels infants i adolescents, d'eines i 
instruments, per garantir els seus drets i prevenir situacions de risc d'exclusió i 
d'oportunitats" i 40 milions més per desplegar el model de Serveis d'Intervenció 
Socioeducatiu (SIS) que ha de “treballar amb les famílies i la infància i adolescència en 
situació de risc en una fase preventiva”. 
 
Seguidament es transcriu literalment el Manifest “Omplim motxilles 
d’oportunitats”: 
 
La FEDAIA, en representació de prop d'un centenar d'entitats, que atén 100.000 infants 
vulnerables a Catalunya, compta amb 3.500 professionals i 4.800 voluntaris i defensem 
fermament l'Estat del Benestar i exigim el seu màxim desplegament per tal de garantir el 
dret a la igualtat d'oportunitats socials per a tothom.  
 
Des de la infància fins a la gent gran, desplegar l'Estat de Benestar ha de ser quelcom 
més que un discurs i s’ha de fer realitat assegurant la garantia i sostenibilitat de cada 
tipologia de servei. Les entitats i les professionals de l'atenció a la infància en situació de 
vulnerabilitat, viuen una situació límit. Des del 2008 fins a l’actualitat, la crisi econòmica 
ha accentuat la desigualtat social, amb les situacions de pobresa o de risc de patir-ne 
com a conseqüència més directa. A banda, les administracions públiques van retallar 
serveis d'atenció a les persones, tant de caràcter bàsic com complementari o 
especialitzat. Davant d’aquesta situació les entitats han fet un procés de major cobertura 
oferint la resposta social que es requeria en aquesta situació. És per això, que les entitats 
van realitzar processos de major eficiència per reduir despeses i poder garantir la 
continuïtat dels serveis.  
 
Demanem revertir aquesta dècada perduda per poder omplir les motxilles dels infants i 
adolescents, d'eines i instruments, per garantir els seus drets i prevenir situacions de risc 
d'exclusió i d'oportunitats. Hi ha un munt de professionals de l’Acció Social, compromesos 
i bolcats a acompanyar aquesta infància i adolescència i a les seves famílies. 
Professionals als que cal reconèixer l’excel·lent i imprescindible tasca que fan dia a dia i 
als que hem de poder millorar tant els salaris com les condicions laborals. Urgeix revertir 
la tendència a la pèrdua de professionals d’atenció directe, necessitem millorar l'estabilitat 
que s'ha mantingut durant anys malgrat la pèrdua de capacitat adquisitiva.  
 
Pel que fa a les entitats, cal fer sostenibles els projectes i els serveis, i necessitem 
treballar amb millors condicions i qualitat. Les necessitats i característiques específiques 
de la infància i adolescència en situació de vulnerabilitat que arriben al Sistema de 
Serveis Socials o al d'Atenció a la Infància, necessiten que estiguem en una contínua 
evolució per la seva millora, on es requereix d’un major número de professionals, de 
formació, d’experiència, de poder incloure altres perfils professionals,... per poder atendre 
de manera més personalitzada les seves dificultats. A més, s'han hagut de reduir 
despeses vinculades a l’atenció a les persones (partides mèdico-educatives, despeses 
vinculades a fer activitats extres com colònies, expedients econòmics de suport, etc.), i en 
alguns casos, les activitats ordinàries i les millores es financen amb crèdits bancaris 
extraordinaris. Això està obligant a ajornar les inversions de futur tant en material com en 
professionals.  
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La presentació dels Pressupostos de la Generalitat 2020 ens ha generat un important 
malestar perquè no hi ha cap partida pressupostària destinada a desenvolupar les 
necessitats que, com a sector, venim reclamant des de fa temps. Per aquest motiu, el 
nostre objectiu és que els pressupostos de la Generalitat, que ara es troben en tràmits, 
siguin modificats. Estem disposats a portar a terme una mobilització creixent i permanent 
per reclamar que es doti d'almenys 90 milions d'euros per revertir els deu anys de 
pèrdues i 40 milions per desplegament del model SIS. Aquests increments han de 
permetre resoldre els tres principals problemes que hem denunciat: destinar més 
recursos per garantir el compliment dels drets de la infància en situació de vulnerabilitat, 
actualitzar les condicions laborals dels professionals, i contribuir al sosteniment de les 
entitats i dels projectes i serveis que portem a terme.  
 
Pensem que un reajustament en les partides destinades a l'acció social així com destinar 
els recursos lligats a la flexibilització del dèficit anunciada per part del Govern espanyol, 
han de possibilitar disposar dels recursos per revertir la situació de crisi que travessem 
les entitats i professionals que atenem la infància i adolescència en situació de 
vulnerabilitat.  
 

I PER AIXÒ DEMANEM  
 

1. El compromís de tot l’arc parlamentari per a revertir: la greu situació d’extrema 
necessitat de la infància i la inadmissible precarització de les condicions de les 
professionals i entitats que hi treballem.  
 

2. Que els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya presentin o 
recolzin i aprovin una moció als Pressupostos de la Generalitat que doti d’almenys 
90 milions d’euros per revertir els 10 anys de pèrdues i 40 milions per 
desplegament del model SIS. Esperem el màxim consens de totes les formacions 
per assolir els objectius que permetran garantir els drets dels infants, amb la 
consegüent dignificació dels professionals i contribuint al sosteniment de les 
entitats que hi treballen.  

 
És per tots aquests motius que el nostre grup municipal de Junts per Catalunya-Units pel 
Masnou proposa al Ple municipal l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 

Primer. El nostre compromís de defensa dels valors que preconitza el manifest “Omplim 
les motxilles d'oportunitats” de la FEDAIA. 
 
Segon. Instar a la Generalitat a considerar les demandes de la FEDAIA, per tal que es 
modifiqui la proposta actual de pressupostos 2020.  
 
Tercer. Comunicar l'adopció d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a les 
diferents entitats i agents implicats de la nostra vila i a la Federació d’Entitats d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (FEDAIA). 
 
24. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per 
demanar la incorporació als Pressupostos Generals de l'Estat de dos milions 
d'euros per a millorar el Passeig Marítim en el terme municipal del Masnou. 
 
El Masnou es mucho más que el espacio comprendido entre la Nacional II y los 
municipios del interior. Nuestras playas, el puerto, el litoral y el mar forman parte 
inseparable de nuestra realidad urbana y de nuestra fisonomía y además nos 
proporcionan muchas de nuestras principales oportunidades de ocio, deporte, 
esparcimiento y atracción turística unidas por un nexo común: el Paseo Marítimo. 
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El paseo marítimo del Masnou transcurre paralelo a la playa en todo el largo del término 
municipal de nuestra Villa y con una longitud de más de cuatro kilómetros conectando 
nuestro municipio con los de Montgat y Premià de Mar, siendo uno de los espacios más 
utilizados por la ciudadanía en general y por las personas que vivimos en Masnou en 
particular. 
 
Desgraciadamente, la estrechez de muchos tramos del Paseo Marítimo, la falta de 
alumbrado, las limitaciones de tránsito para las personas con movilidad reducida, la falta 
de pasos subterráneos accesibles y otras graves carencias impiden que el espacio pueda 
ser disfrutado por todas las personas y en las mejores condiciones posibles. 
 
La ciudadanía que lo disfrutamos merecemos un Paseo Marítimo en condiciones, un 
auténtico Camino de Mar, accesible, ancho, compatible con la diversidad de actividades 
que posibilita dicho espacio donde convivan peatones y deportistas y se pueda disfrutar 
sin limitación a cualquier hora de la noche y el día para todas las personas y en unas 
condiciones adecuadas. 
 
Y para que esto sea una realidad es necesario un proyecto de ordenación del Paseo 
Marítimo, un proyecto ambicioso que comprenda toda la franja existente entre la vía del 
tren y la arena y en toda su extensión dentro del término del Masnou que lo convierta en 
un espacio más acogedor y que lo dignifique y armonice con el resto de elementos; un 
proyecto que mejore los que ya hay e incorpore de nuevos como iluminación en todo su 
trazado, aseos públicos, vías de reparto, zonas infantiles, espacios para la práctica 
deportiva y la de recreo, islas verdes y de vegetación, arbolado que mantenga funciones 
de pantalla verde, amplitud de paso y que también la dote de los servicios adecuados a 
las necesidades de las personas que quieran disfrutarla. Un proyecto con plazos 
ambiciosos. 
 
Y además de dicho proyecto, es necesario que haya la dotación económica suficiente 
para ejecutar la inversión. 
 
Estas obras importantes de infraestructura e iluminación están condicionadas por el 
hecho que el Paseo Marítimo, en todo su trazado, queda dentro de la Línea Marítimo-
terrestre que define el ámbito de competencias de la Demarcación de Costas del 
Ministerio de Transición Ecológica que es la administración con competencia sobre el 
litoral y las playas de el Masnou, y por ello creemos necesario que el Ministerio, junto con 
la autoridad municipal, elabore un proyecto y lo ejecute. 
 
El Grupo Municipal Socialista estima que la mejora de la ordenación necesaria requeriría 
de dos millones de euros (2.000.000 €) para poder hacerla efectiva y sabiendo que en 
este momento se están elaborándo los Presupuestos Generales del Estado, creemos del 
todo imprescindible la incorporación de una partida presupuestaria dotada de ese capital 
para iniciar el proyecto en toda su dimensión. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido de los Socialistas de Cataluña del Masnou 
propone al Plenario la aprobación de los siguientes acuerdos: 
 
1) Pedir al Ministerio de Transición Ecológica que incorpore a los Presupuestos 
Generales del Estado una partida presupuestaria de Dos Millones de euros (2.000.000 €) 
para la elaboración y ejecución del proyecto de ordenación del Paseo Marítimo y 
convertirlo en el camino de Mar. 
 
2) Notificar esta resolución al Gobierno de España, a los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de los Diputados, a las entidades del municipio y la población en general. 


