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Assistència 
 
President:  
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 
Membres del ple dret: 
Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM)                      
Sr. Ernest Suñé Nicolás, tinent d’alcalde segon (PSC-CP)              
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde tercer (ERC-AM-AM)                       
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP)          
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde cinquena (ERC-AM-AM) 
Sra. Anna Torrijos López, tinenta d’alcalde sisena (ERC-AM-AM) 
 
Regidors convocats a efectes informatius: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM) 
Sra. Mónica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Assisteix a la sessió la Sra. Mònica Espinàs Martínez exercint les funcions de secretària de 
la Junta de Govern Local. 
 
Interventora: 
Sra. Maria Teresa Fernández Hinojosa 
 
També assisteix a la reunió: 
Sr. Alexandre Álvarez Mena, Gerent 
Sra. Núria Creus Maristany, Cap de gabinet d’Alcaldia 
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria. 
 
 
1. - Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 19 de gener de 2023. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió del 19 de gener de 2023 per assentiment. 
 
2. - Donar compte de la relació d’assumptes que passen a comissions informatives. 
 
Es dona compte de la relació d’assumptes que passen a comissions informatives. 
 
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
3.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 0148/2023 de data 24 de gener de 
2023, pel qual s’avoca la competència per la sol·licitud a la Diputació de Barcelona del 
canvi de periodificació de l’import destinat a les obres d’adequació de quatre vestidors de 
la planta primera del pavelló esportiu Ricky Rubio del Masnou passant de l’exercici de 2022 
a l’exercici de 2023. Programa general d’inversions en el marc del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, expedient núm. X2020014512. 
 
3.2 Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 0150/2023 de data 24 de gener de 
2023, pel qual s’avoca la competència per la contractació substitució titular IT ordenança 
complex, expedient núm. X2023001505. 
 
4. - Devolució de la garantia definitiva del contracte dels serveis d’una oficina de 
turisme del Masnou, LIC 29/2017. 
 
En data 9 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient per a 
l’adjudicació del contracte de serveis d’una oficina de turisme al Masnou, mitjançant 
procediment obert i diversos criteris d’adjudicació.  
 
En data 14 de febrer de 2018, es va adjudicar aquest contracte a l’empresa Atlas Servicios 
Empresariales, SA i es va formalitzar en data 15 de febrer de 2018. 
 
La clàusula 6a del plec de clàusules administratives particulars i la clàusula 4a del contracte 
establia la durada d’aquest contracte en dos anys des de l’endemà de la  data de 
formalització del contracte, prorrogable anualment fins a un màxim de dos anys més per 
mutu acord de les parts manifestant expressament abans de la finalització de la seva 
vigència inicial o la corresponent pròrroga. 
 
En data 21 de febrer de 2022, es va formalitzar l’acta de recepció del servei, on es 
manifestava que l’empresa contractista ha realitzat la totalitat de la prestació corresponent 
al contracte esmentat, en els termes recollits en els plecs de condicions administratives 
particulars i en el plec de prescripcions tècniques particulars, així com les condicions 
recollides en la seva oferta, que regien aquesta licitació.  
 
La clàusula 40ena del plec de clàusules administratives particulars estableix com a termini 
de garantia tres mesos a comptar des de la data de recepció de conformitat dels treballs. 
 
La clàusula 20ena del plec de clàusules administratives particulars estableix que la garantia 
definitiva es retornarà un cop recepcionat el contracte i consti acreditat en l’expedient 
corresponent que no resulten responsabilitats a càrrec del contractista derivades de 
l’execució d’aquest contracte, o bé quan el contracte es resolgui per causa que no li sigui 
imputable. 
 
En data 5 de gener de 2023, la responsable del contracte ha emès informe favorable a la 
devolució de la garantia. 
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Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Retornar la fiança per import de 3.410,00 euros que l’empresa Atlas Servicios 
Empresariales, SA amb CIF A08673261, va constituir, mitjançant aval bancari, com a 
garantia definitiva del contracte de serveis d’una oficina de turisme al Masnou, LIC 29/2017. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Atlas Servicios Empresariales, SA. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
5. - Pròrroga del contracte de serveis de gestió i execució de la 42a i 43a edició de la 
Cursa de Sant Silvestre del Masnou, LIC 24/2021. 
 
En data 23 de setembre de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient relatiu 
al contracte de prestació del servei de gestió i execució de la 42a i 43a edició de la Cursa 
de Sant Silvestre del Masnou. 
 
En data 25 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació 
d’aquest contracte a favor del Club Atletisme La Sansi amb CIF G55021059 i es va 
formalitzar en data 1 de desembre de 2021. 
 
La clàusula 4a del contracte i 6a del plec de clàusules administratives particulars 
estableixen la durada del contracte per un període de 2 anys, concretament per a l’execució 
de la 42ena (2021) i 43ena (2022) edició de la Cursa de Sant Silvestre. Aquest contracte 
pot ser prorrogable anualment, fins un màxim d’un any més (44ena edició - 2023). La 
pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i és obligatòria per l'empresa contractista 
sempre que es comuniqui amb un preavís de 2 mesos. 
 
En data 4 de gener de 2023 el Club Atletisme La Sansi, ha presentat instància amb número 
de registre d’entrada E2023000179 sol·licitant la pròrroga del contracte a dalt esmentat. 
 
En data 9 de gener de 2023 el tècnic d’Esports, com a encarregat del contracte, ha emès 
informe favorable a prorrogar el contracte amb l’empresa Club Atletisme La Sansi, per a la 
prestació del servei de gestió de la Cursa de Sant Silvestre per al 2023, en els termes i 
condicions que estipula el contracte. 
 
En data 19 de gener de 2023 l’Ajuntament va efectuar el corresponent preavís a l’entitat 
Club Atletisme La Sansi, mitjançant sistema de notificació electrònica i va ser recepcionada 
per la interessada el mateix dia 19 de gener d’enguany. 
 
Consta a l’expedient l’informe de Secretaria favorable a la pròrroga del contracte. 
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
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Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 

 

Primer. Aprovar la pròrroga del contracte de prestació del servei de gestió i execució de la 
42a i 43a edició de la Cursa de Sant Silvestre del Masnou amb el Club Atletisme La Sansi 
amb CIF G55021059 per un any més (edició 44a, any 2023) i que es realitzarà en data 26 
de desembre de 2023, en els mateixos termes i condicions que regien el contracte inicial. 
 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa econòmica de la pròrroga per import màxim de 
5.500 euros (IVA exclòs); 6.655 euros (21 % d’IVA inclòs), la despesa prevista per a l’any 
2023 anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària ES 34111 22799 Contractes Serveis 
Esportius del pressupost 2023. 
 

Tercer. Comunicar al Club Atletisme La Sansi que, abans d’iniciar el servei aporti la 
següent documentació: 
 

• Rebut de pagament de les pòlisses d’accident i de responsabilitat civil, detallant els 
seus capitals. 

 

• L’adjudicatari haurà de fer l’avaluació d’aquest esdeveniment una vegada finalitza 
el mateix, així com lliurar una memòria, la qual indicarà les valoracions i 
desenvolupaments de la publicitat, les inscripcions, la preparació de totes els 
espais, la realització de les curses amb l’entrega de premis, juntament amb la 
valoració que han mostrat els participats d’aquestes curses.  

 

• També es facilitarà juntament amb la memòria, la relació d’inscripcions realitzades 
(segons modalitat) i les despeses que l’esdeveniment ha repercutit. Aquesta 
memòria es presentarà no més tard del 31 de gener de 2024. 

 

• Haurà de presentar al responsable del contracte de l’Ajuntament, els butlletins de 
cotització de la Seguretat Social de tots els treballadors adscrits al contracte, en els 
termes de la clàusula 23 i) del plec de clàusules administratives particulars. 

 
Quart. Notificar aquest acord al Club Atletisme La Sansi. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció. 
 
Sisè. Publicar aquest acord en el Perfil del contractant i en el Registre Públic de contractes. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
6. - Adjudicació del contracte de serveis de manteniment, conservació, i reparació 
de la via pública del municipi del Masnou, dividit en tres lots, LIC 28/2022. 
 
Vist l’expedient que es tramita per a l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment, 
conservació i reparació de la via pública del municipi del Masnou, dividit en tres lots, 
mitjançant procediment obert i diversos criteris d’adjudicació, subjecte a regulació 
harmonitzada.  
 
Vist que la licitació es va anunciar al Diari Oficial de la Unió Europea amb data 9 de 
novembre de 2022 i al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament del Masnou 
amb data 9 de novembre de 2022, finalitzant el termini de presentació d’ofertes el dia 12 
de desembre de 2022. 
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Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, en aquest procediment es va presentar  
segons certificat de registre d’ofertes emès per l’eina Sobre Digital de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública les següents empreses: 
 
Lot 1: Servei de manteniment i conservació de la via pública 
 

1. Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA 
2. Serovial, SL 
3. Construcciones Fertres, SL 
4. Ascan Servicios Urbanos, SL 

 

Lot 2: Servei de manteniment i conservació de paviments asfàltics 
 

1. Asfaltos Augusta, SL 
 

Lot 3: Servei de manteniment i conservació de pintura viària 
 

1. Lonix Invest 
2. Serovial, SL 
3. Tevasenyal, SA 

 
Segons les reunions de la mesa de contractació, efectuades de forma telemàtica en data  
19 i 21 de desembre de 2022, es va acordar admetre totes les empreses licitadores de 
cada lot al procediment de licitació en haver presentat i esmenat correctament la 
documentació administrativa continguda en el sobre digital A. 
 
En data 21 de desembre de 2022 es va procedir de forma telemàtica i en acte privat a 
l’obertura del sobre digital B de cada un dels lots que contenia la documentació relativa a 
la proposta econòmica i resta de  criteris valorables de forma automàtica. La mesa va 
acordar sol·licitar informe al tècnic de manteniment i via pública per a la revisió d’aquesta 
documentació als efectes de valorar i  puntuar l’oferta. 
 
En data 28 de desembre de 2022, el tècnic de manteniment i via pública va informar de 
l’existència d’ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats. 
 
D’acord l’establert a la clàusula 13.2 dels plecs de clàusules administratives particulars, en 
data 28 de desembre de 2022 es va requerir a les empreses licitadores del lot 1 del 
contracte, Serveis Integrals de Manteniment, Rubatec, SA i Construcciones Fertres, SL així 
com l’empresa licitadora del lot 3 Lonix Invest, SL, perquè en un termini de 5 dies hàbils 
justifiquessin les seves ofertes considerades presumptament anormals. 
 
Segons acta de la mesa de contractació de data 11 de gener de 2023 i d’acord amb 
l’informe tècnic emès pel tècnic de manteniment en data 10 de gener de 2023, les tres 
empreses que presentaven ofertes amb valors presumptament anormals, van atendre el 
requeriment i van presentar en temps i forma la documentació per justificar les mateixes. 
La mesa de contractació, d’acord amb l’informe tècnic va acceptar les justificacions 
presentades per les empreses licitadores, i va admetre totes les ofertes en el procediment 
de licitació. 
 
Vista l’acta de la mesa de contractació de data 11 de gener de 2023, d’estudi de l’informe 
tècnic de valoració de les propostes econòmiques i resta de criteris quantificables 
automàticament, classificació d’ofertes i proposta d’adjudicació del contracte, el resultat un 
cop aplicats els criteris d’adjudicació establerts a la clàusula 13a del plec de clàusules 
administratives particulars (criteris avaluables de forma automàtica), és el següent:  
 
Lot 1: Servei de manteniment i conservació de la via pública 
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Lot 2: Servei de manteniment i conservació de paviments asfàltics 
 

Criteri Asfaltos Augusta 

Percentatge de baixa sobre els preus de 
referencia. 

80 punts 

Experiència Responsable tècnic del servei a 
partir dels 5 anys mínims exigits. (anys) 

5 punts 

Experiència Encarregat del servei a partir 
dels 5 anys mínims exigits. (anys) 

5 punts  

Mesures Mediambientals 2 punts 

TOTAL 92 PUNTS 
 

Lot 3: Servei de manteniment i conservació de pintura viària 
 

Criteri Lonix Invest 
 

Serovial, SL 
 

Tevasenyal, SA 
 

Percentatge de baixa sobre els 
preus de referencia. 

80 punts 30,68 punts 26,30 punts 

Experiència Responsable 
tècnic del servei a partir dels 5 
anys mínims exigits. (anys) 

 
5 punts 

 
5 punts 

 
5 punts 

Experiència Encarregat del 
servei a partir dels 5 anys 
mínims exigits. (anys) 

 
5 punts 

 
5 punts 

 
5 punts 

Mesures Mediambientals 
 

 
9 punts 

 
0 punts 

10 punts 

TOTAL 99 PUNTS 40,68 PUNTS 46,30 PUNTS 
 

Com a resultat de la valoració de les ofertes  la classificació final de les ofertes, expressada 
en forma decreixent d’acord amb l’article 150.1 de la LCSP, és la següent: 
 
Lot 1: Servei de manteniment i conservació de via pública 
 

Empreses  Puntuació total: 
 
Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA ............... 100 punts 
Construcciones Fertres, SL ..............................................   92,45 punts 
Ascan Servicios Urbanos, SL ...........................................   53,48 punts 
Serovial, SL ......................................................................   44,92 punts 
 

Criteri Serveis 
Integrals de 
Manteniment 
Rubatec, SA 
 

Serovial, SL 
 

Construcciones 
Fertres, SL 
 
 

Ascan 
Servicios 
Urbanos, SL 
 

Percentatge de baixa sobre 
els preus de referencia. 

80 punts 34,92 punts 
 
72,45 punts 

 
33.48 punts 

Experiència Responsable 
tècnic del servei a partir dels 
5 anys mínims exigits. 
(anys) 

5 punts 5 punts 

 
5 punts 

 
5 punts 

Experiència Encarregat del 
servei a partir dels 5 anys 
mínims exigits. (anys) 

5 punts 5 punts 
 
5 punts 

 
5 punts 

 
Mesures Mediambientals 
 

10 punts 0 punts 10 punts 
 
10 punts 

TOTAL 100 PUNTS 44,92 PUNTS 92,45 PUNTS 53,48 PUNTS 
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Lot 2: Servei de manteniment i conservació de paviments asfàltics 
 
Empreses  Puntuació total: 
 
Asfaltos Augusta ............................................................. 92 punts 
 
Lot 3: Servei de manteniment i conservació pintura viària 
 
Empreses  Puntuació total: 
 
Lonix Invest ..................................................................... 99 punts 
Tevasenyal, SA ............................................................... 46,30 punts 
Serovial, SL ..................................................................... 40,68 punts 
 
Com a resultat de la valoració la Mesa de contractació va proposar a l’òrgan de 
contractació: 
 

1. Adjudicar el lot 1 del contracte “Servei de manteniment i conservació de via pública”  
a l’empresa Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA previ compliment i 
presentació de la documentació que s’especifica a la clàusula 19 del plec de 
clàusules administratives particulars per part del licitador proposat adjudicatari. 

 
2. Adjudicar el lot 2 del contracte “Servei de manteniment i conservació de paviments 

asfàltics” a l’empresa Asfaltos Augusta, SL previ compliment i presentació de la 
documentació que s’especifica a la clàusula 19 del plec de clàusules administratives 
particulars per part del licitador proposat adjudicatari. 

 
3. Adjudicar el lot 3 del contracte “Servei de manteniment i conservació de pintura 

viària” a l’empresa Lonix Invest previ compliment i presentació de la documentació 
que s’especifica a la clàusula 19 del plec de clàusules administratives particulars 
per part del licitador proposat adjudicatari.  

 
Vist que les actes de la Mesa de contractació esmentades, amb els informes tècnics 
corresponents, han estat publicades en el perfil de contractant.  
 
Atès que es van atorgar dos dies hàbils als licitadors per observacions o reserves, sense 
que se n’hagin presentat.  
 
En relació a l’adjudicació del lot 1, “Servei de manteniment i conservació de la via pública”, 
l’empresa  Serveis Integrals de Manteniment, Rubatec, SA va presentar la documentació 
requerida dins el termini atorgat i va constituir la garantia definitiva.  
 
En relació a l’adjudicació del lot 2, “Servei de manteniment i conservació de paviments 
asfàltics”, Asfaltos Augusta, SL va presentar la documentació requerida dins el termini 
atorgat i va constituir la garantia definitiva. 
 
En relació a l’adjudicació del lot 3 servei de manteniment i conservació de pintura viària, 
Lonix Invest, SL va presentar la documentació requerida dins el termini atorgat i va sol·licitar 
constituir la garantia definitiva mitjançant retenció del primer pagament que s’efectuï de 
conformitat amb la clàusula 19a dels plecs de clàusules administratives particulars. 
 
Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 23 de gener de 2023, de qualificació de la 
documentació aportada per les empreses que han estat proposades adjudicatàries per a 
cada un dels lots.  
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 150.2 i 
concordants del LCSP, per procedir a l’adjudicació de la contractació de referència de 
cadascun dels tres lots. 
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Vist l’informe emès pel tresorer de l’Ajuntament en relació amb la inexistència de deutes 
amb l’Ajuntament del Masnou per part dels proposats adjudicataris.  
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Declarar vàlid l’acte de licitació. 
 
Segon. Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació segons les actes dels dies 19 
i 21 de desembre de 2022, 11 de gener de 2023 i 23 de gener de 2023 pel que fa a 
valoracions, classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació. 
 
Tercer. Adjudicar el lot 1, relatiu al servei de manteniment i conservació de la via pública, 
a l’empresa Serveis Integrals de Manteniment, RUBATEC SA, amb CIF A60744216, amb 
plena subjecció al plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, 
d’acord amb les millores i l’oferta econòmica presentades per aquesta empresa que es 
concreten en les següents:  
 

1) Percentatge de baixa de 28,82% sobre els preus unitaris establerts en l’annex 1 del 
plec de prescripcions tècniques. 

2) 5 anys d’experiència addicionals del responsable tècnic adscrit al servei 
3) 11 anys d’experiència addicionals de l’encarregat adscrit al servei.  
4) Adscripció al servei de 3 vehicles elèctrics i 1 vehicle híbrid no endollable  

 
El percentatge d’IVA aplicable sobre els preus unitaris del servei és del 21%. 
El pressupost estimatiu màxim pels dos anys en relació al lot 1 del contracte, atenent als 
preus unitaris màxims i la previsió estimada màxima del servei és de 413.223,14 € (IVA 
exclòs); 500.000,00 € (IVA inclòs). L’Ajuntament del Masnou no està obligat a exhaurir el 
pressupost assignat al servei d’aquest lot 1 i, en conseqüència, l’adjudicatari no podrà 
reclamar cap indemnització per aquest concepte, atès que les actuacions vindran 
determinades per les necessitats de reparacions, conservació i manteniment de la via 
pública del municipi durant la vigència del contracte. 
 
El pagament del servei es realitzarà mitjançant pagaments parcials amb caràcter mensual, 
un cop presentada la factura corresponent per part de l’adjudicatari del contracte, en el 
registre de factures de l’Ajuntament a inicis del mes posterior a la prestació del servei i en 
els termes que estableix la clàusula 29ena del plec de clàusules administratives particulars. 
 
La durada del contracte s’estableix en dos anys des de l’endemà de formalització del 
contracte. 
 
El contracte es podrà prorrogar per períodes anuals, fins un màxim de dos anys més, abans 
de la finalització del contracte o de la seva pròrroga. La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de 
contractació i és obligatòria per l’empresa contractista sempre que es comuniqui amb un 
preavís de 2 mesos.   
 

Quart. Disposar la despesa màxima de 500.000,00 €  a favor de l’empresa Serveis Integrals 
de Manteniment Rubatec, SA amb CIF A60744216 , amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i els imports i anualitats següents:       
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Anualitat Mesos IMPORT (IVA inclòs) 
Aplicació 

Pressupostària 

2023 
 21 de febrer – 

desembre 
215.277,80 € MS 15320 21000 

2024 gener – desembre  250.000,00 € MS 15320 21000 

2025 gener – 20 de febrer 34.722,20 € MS 15320 21000 

 
Cinquè. Adjudicar el lot 2 del contracte “Servei de manteniment i conservació dels 
paviments asfàltics” a l’empresa Asfaltos Augusta, SL, amb CIF B-64455835,  amb plena 
subjecció al plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, 
d’acord amb les millores i l’oferta econòmica presentades per aquesta empresa que es 
concreten en les següents: 
 

1) Percentatge de baixa del 12,30% sobre els preus unitaris establerts en l’annex 2 
del plec de prescripcions tècniques particulars.  

2) 10 anys d’experiència addicionals del responsable tècnic  
3) 10 anys d’experiència addicionals de l’encarregat adscrit al servei.  
4) Adscripció al servei d’1 vehicle híbrid endollable. 

 
El percentatge d’IVA aplicable sobre els preus unitaris del servei és del 21%. 
 

El pressupost estimatiu màxim  pels dos anys del lot 2 del contracte, atenent als preus 
unitaris màxims i la previsió estimada màxima del servei és de 99.173,56 € (IVA exclòs); 
120.000 € (IVA inclòs). L’Ajuntament del Masnou no està obligat a exhaurir el pressupost 
assignat al servei d’aquest lot 2 i, en conseqüència, l’adjudicatari no podrà reclamar cap 
indemnització per aquest concepte, atès que les actuacions vindran determinades per les 
necessitats de reparacions, conservació i manteniment de la via pública del municipi durant 
la vigència del contracte. 
 
El pagament del servei es realitzarà mitjançant pagaments parcials amb caràcter mensual, 
un cop presentada la factura corresponent per part de l’adjudicatari del contracte, en el 
registre de factures de l’Ajuntament a inicis del mes posterior a la prestació del servei i en 
els termes que estableix la clàusula 29ena del plec de clàusules administratives particulars. 
 
La durada del contracte s’estableix en dos anys des de l’endemà de formalització del 
contracte. 
 
El contracte es podrà prorrogar per períodes anuals, fins un màxim de dos anys més, abans 
de la finalització del contracte o de la seva pròrroga. La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de 
contractació i és obligatòria per l’empresa contractista sempre que es comuniqui amb un 
preavís de 2 mesos.   
 

Sisè. Disposar la despesa màxima de 120.000,00 €  a favor de l’empresa Asfaltos Augusta, 
SL amb CIF B-64455835, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i els imports i 
anualitats següents:        

 

Anualitat Mesos IMPORT (IVA inclòs) 
Aplicació 

Pressupostària 

2023 
21 de febrer – 

desembre 
51.666,67 € MS 15320 21000 

2024 gener – desembre  60.000,00 € MS 15320 21000 

2025 gener – 20 de febrer 8.333,33 € MS 15320 21000 

 
Setè. Adjudicar el lot 3 del contracte “Servei de manteniment i conservació de pintura viària” 
a l’empresa Lonix Invest, SL, amb CIF 62730171,  amb plena subjecció al plec de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques particulars, d’acord amb les millores i l’oferta 
econòmica presentades per aquesta empresa que es concreten en les següents: 
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1) Percentatge de baixa del 36,5% sobre els preus unitaris establerts en l’annex 3 del 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

2) 10 anys d’experiència addicionals del responsable tècnic adscrit al servei. 
3) 6 anys d’experiència addicionals de l’encarregat adscrit al servei.  
4) Adscripció al servei de 2 vehicles elèctrics i 3 vehicles híbrids no endollables. 

 

El percentatge d’IVA aplicable sobre els preus unitaris del servei és del 21%. 
 

El pressupost estimatiu màxim pels dos anys del lot 3 del contracte, atenent als preus 
unitaris màxims i la previsió estimada màxima del servei és de 49.586,78 € (IVA exclòs); 
60.000,00 € (IVA inclòs). L’Ajuntament del Masnou no està obligat a exhaurir el pressupost 
assignat al servei d’aquest lot 3 i, en conseqüència, l’adjudicatari no podrà reclamar cap 
indemnització per aquest concepte, atès que les actuacions vindran determinades per les 
necessitats de reparacions, conservació i manteniment de la via pública del municipi durant 
la vigència del contracte. 
 

El pagament del servei es realitzarà mitjançant pagaments parcials amb caràcter mensual, 
un cop presentada la factura corresponent per part de l’adjudicatari del contracte, en el 
registre de factures de l’Ajuntament a inicis del mes posterior a la prestació del servei i en 
els termes que estableix la clàusula 29ena del plec de clàusules administratives particulars. 
 

La durada del contracte s’estableix en dos anys des de l’endemà de formalització del 
contracte. 
 

El contracte es podrà prorrogar per períodes anuals, fins un màxim de dos anys més, abans 
de la finalització del contracte o de la seva pròrroga. La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de 
contractació i és obligatòria per l’empresa contractista sempre que es comuniqui amb un 
preavís de 2 mesos.   
 

Vuitè. Ordenar que, dels primers pagaments a l’empresa adjudicatària s’haurà de retenir 
la quantitat de 2.479,33 € a Lonix Invest SL, en concepte de garantia definitiva. 
 
Novè. Comunicar a Tresoreria aquest acord als efectes de la constitució de la garantia 
definitiva del contracte, per import de 2.479,33 €, que s’haurà de retenir del primer o primers 
pagaments que s’efectuïn per part de l’empresa Lonix Invest, SL 
 
Desè. Disposar la despesa màxima de 60.000,00 €  a favor de l’empresa Lonix Invest, SL 
amb CIF B62730171, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i els imports i anualitats 
següents:        
 

Anualitat Mesos IMPORT (IVA inclòs) 
Aplicació 

Pressupostària 

2023 
21 de febrer – 

desembre 
25.833,33 € MS 15320 21000 

2024 gener – desembre  30.000,00 € MS 15320 21000 

2025 gener – 20 de febrer 4.166,67 € MS 15320 21000 
 

Onzè. Aixecar la condició suspensiva respecte l’adjudicació del lot 1, lot 2, i lot 3 del 
contracte de Manteniment, conservació i reparació de la via pública al municipi del Masnou 
acordada per la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2022, tota vegada que 
existeix crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades dels contractes en 
l’exercici pressupostari 2023, atès que en data 15 de desembre de 2022 s’ha aprovat 
definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament del Masnou per a l’any 2023, d’acord 
la publicació del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 16 de 
desembre de 2022 
 
Dotzè. Declarar la plurianualitat de la despesa corresponent als 3 lots del contracte i 
adoptar el compromís de dotar els pressupostos dels exercicis corresponents del crèdit 
adequat i suficient per atendre les despeses que se’n deriven dels 3 lots. 
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Tretzè. Comunicar a les empreses Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA, Asfaltos 
Augusta, SL i Lonix Invest, SL que la formalització dels contractes 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. 
 
Prèviament a l’inici dels serveis, en cas de no s’hagi presentat amb anterioritat, Serveis 
Integrals de Manteniment Rubatec, SA, Asfaltos Augusta, SL i Lonix Invest, SL,  hauran de 
presentar al responsable del contracte de l’Ajuntament, l’acreditació de la formació i 
experiència del personal adscrit al contracte requerida al punt 3.2 i 3.3 dels PPT així com 
l’afiliació i alta de tot el personal adscrit als respectius contractes.   
 
Catorzè. Notificar aquests acords a les empreses presentades a la licitació i publicar-los al 
perfil de contractant. 
 
Quinzè. Publicar la formalització dels contractes al perfil de contractant i en el Diari Oficial 
de la Unió Europea.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
7. - Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels plecs administratius i 
tècnics per a l'adjudicació del contracte de serveis de l’execució del programa 
d’activitats didàctiques del patrimoni i el programa de rutes i visites turístiques del 
Masnou, LIC 1/2023. 
 

S’ha iniciat expedient per a l’adjudicació del contracte de prestació de l’execució del 
programa d’activitats didàctiques del patrimoni i el programa de rutes i visites turístiques 
del Masnou, mitjançant procediment obert i diversos criteris d’adjudicació. 
 

En data 20 de gener de 2023, la tècnica de turisme i patrimoni ha emès informe de 
necessitats en relació a aquesta contractació i als efectes del que disposa l’article 116.4 de 
la LCSP.  
 

S’ha incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de 
prescripcions tècniques particulars que regiran el contracte.  
 
Consta a l’expedient l’informe favorable emès conjuntament pel secretari i per la 
interventora de la Corporació. 
 
L’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual 
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP)  especifica 
els requisits en relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació. 
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 

Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’expedient per a l’adjudicació del contracte de prestació de l’execució del 
programa d’activitats didàctiques del patrimoni i el programa de rutes i visites turístiques 
del Masnou, el qual compleix les especificacions de l’article 116 de la LCSP, per 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació d’acord amb l’establert als articles 
131,145, 146 i 156 a 158 i concordants de la LCSP.  
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Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques particulars que hauran de regir la contractació. 
Tercer. Aprovar la despesa màxima d’aquest contracte per import de 17.590,84  euros, IVA 
exclòs; 20.409,08 € (IVA inclòs). 
 
L’IVA que correspon aplicar és el 10 % sobre l’import de les activitats puntuals adreçades 
a centres educatius) i el 21% sobre l’import de les activitats fixes i puntuals no adreçades 
a centres educatius. 
 
Quart. Autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte per import de 20.409,08 
euros, IVA inclòs, d’acord amb les anualitats  següents: 
 

Aplicacions pressupostàries i anualitats en que es desglossa el pressupost 

Anualitat Mesos 
Total 

mesos 
IMPORT 

(IVA inclòs) 
Aplicació Pressupostària 

2023 
Juliol a 
desembre 

6 5.102,27 € 
CU 33611 22799 Contractes promoció 
del patrimoni cultural 

2024 
Gener a 
desembre 

12 10.204,54 € 
CU 33611 22799 Contractes promoció 
del patrimoni cultural 

2025 
Gener a 
juny 

6 5.102,27 € 
CU 33611 22799 Contractes promoció 
del patrimoni cultural 

 

Tanmateix, i atès que el contracte comporta despeses d’abast plurianual, la despesa 
màxima del contracte prevista pels exercicis futurs es supeditarà a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupostos corresponents.  
 
Cinquè. Adoptar el compromís de dotar el crèdit adequat i suficient en els pressupostos de 
les anualitats corresponents. 
 
Sisè. Iniciar el procediment de contractació mitjançant la publicació de l’anunci de licitació 
al perfil de contractant del web de l’Ajuntament. 
 
El termini de presentació d’ofertes mitjançant sobre digital serà d’un mínim de 15 dies 
naturals, comptats des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació del contracte 
al perfil de contractant.  
 
Setè. Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del contracte. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 

8. - Proposta correcció error material consignació import total atorgat en la resolució 
2022LLD003777, en relació a la convocatòria 2022, corresponent a les subvencions 
atorgades de la línia 2, activitats extraescolars curs 2022/2023 
 
El 23 de desembre de 2022 L’Alcalde va emetre resolució 2022LLD003777, en relació a la 
convocatòria 2022, corresponent a les subvencions atorgades de la línia 2, activitats 
extraescolars curs 2022/2023, referent a les subvencions per a la igualtat d’oportunitats de 
la infància i l’adolescència, per import total de 28.936,66 euros (acord cinquè de la resolució)  
 

2. En la fase de remissió a la BDNS es detecta que s’ha produït un error material en l’import 
total consignat total a atorgar, essent el correcte l’import total de 28.936,74 euros.  
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Aquesta diferència en 0,08 cèntims d’euros ve donada per l’error material produït per la 
suma interna de més de dos decimals en alguns dels imports atorgats individualment, però 
que només afecta al sumatori total i no a l’import atorgat a cada persona beneficiària, que 
consta a la resolució. (Relació 4 de l’expedient)  
 
3. D’acord amb els imports resultants en el quadre resum inicial, en el resolc cinquè consta:  
 

“Cinquè.- Atorgar l’import de 28.936,66 euros, corresponent a les sol·licituds 
presentades dins de termini i que complexen els requisits establerts a la convocatòria, 
que figuren a la relació 4 de l’expedient, (...)” 

 
4. En l’expedient consta l’informe favorable a l’adopció de l’acord corresponent a la 
correcció de l’error material produït. 
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer.- Corregir l’error material del resolt cinquè dels acords adoptas per l’Alcalde en 
resolució 2022LLD003777 de data 23 de desembre de 2022, d’acord amb el següent: 
 
On diu: 
“Cinquè.- Atorgar l’import de 28.936,66 euros, corresponent a les sol·licituds presentades 
dins de termini i que complexen els requisits establerts a la convocatòria, que figuren a la 
relació 4 de l’expedient, (...)” 
 
Ha de dir: 
“Cinquè- Atorgar l’import de 28.936,74 euros, corresponent a les sol·licituds presentades 
dins de termini i que compleixen els requisits establerts a la convocatòria, que figuren a la 
relació 4 de l’expedien, (...)” 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució al departament d’intervenció de l’Ajuntament, als 
efectes escaients i per tal que es tramiti la concessió a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions.Resultat:  Aprovat per unanimitat absoluta  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
9. - Aprovació de l'adhesió al Manifest del projecte transformador "Equipaments 
2030: responsables i educadors". 
 
El 10 de març de 2022 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la 
creació del Programa d’Equipaments Responsables i Educadors 2030, com a programa 
sectorial del Programa general d’inversions del Pla de Concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, l’objecte del qual és el finançament d’actuacions i prestació de recursos 
als ens destinataris per tal que els centres educatius ubicats al seu territori esdevinguin 
equipaments comunitaris que generin transformacions socials. 
 

L’Ajuntament del Masnou va resultar beneficiari d’una subvenció econòmica per import de 
4.171,61 euros, amb codi de recurs 22/X/371828. 
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En data 21 d’abril de 2022 la Junta de Govern Local va acceptar destinar aquesta subvenció 
a la realització d’actuacions de la Línia 1, que reverteixen en una millora dels equipaments 
educatius per tal de millorar la seva qualitat i sostenibilitat ambiental. En aquest sentit, 
mitjançant decret de data 15 de juny de 2022, es va adjudicar el contracte menor per al 
subministrament d’un forn per a l’escola Rosa Sensat, a l’empresa RED CSM 2020, SL, 
per un import total de 5.145,00 euros. 
 

En data 17 de gener de 2023 la Diputació de Barcelona ha presentat per registre a diversos 
ajuntaments (E-2023001026) el Dictamen amb l’aprovació del Manifest del projecte 
transformador “Equipaments 2030: responsables i educadors”, el Protocol general de 
constitució de la Xarxa de Municipis dels Equipaments 2030: responsables i educadors, i 
el model de document d’adhesió al Manifest, entre d’altres. 
 

Segons estableix el punt 6 del Protocol, esdevenen membres de la Xarxa de forma 
automàtica els ens locals que hagin estat beneficiaris d’un suport a través del Catàleg de 
serveis de la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament del Masnou és, conjuntament amb 296 
ens locals més, membre de la Xarxa de Municipis Equipaments 2030: responsables i 
educadors” i, per tant, està en la Fase 1 d’execució, la qual permet rebre de la Diputació 
de Barcelona el distintiu del projecte transformador. 
 
Vist l’informe favorable del tècnic d’Educació de data 20 de gener de 2023. 
 

Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’adhesió al Manifest del projecte transformador “Equipaments 2030: 
responsables i educadors”. 
 

Segon. Facultar a l’alcalde per la signatura de document d’adhesió al projecte 
transformador “Equipaments 2030: responsables i educadors”. 
 

Tercer. Trametre el document d’adhesió a la Diputació de Barcelona mitjançant la 
plataforma EACAT. 
 
Quart. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
10. - Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i el Centre de Formació de 
Persones Adultes del Masnou en relació amb el projecte de servei comunitari. 
 
L’article 16.1 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria, estableix la regulació del Servei Comunitari, que defineix 
com una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana en 
què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza un servei a la comunitat, 
aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de 
la ciutadania. Aquest Servei Comunitari haurà de formar part de la programació curricular 
d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO definides en el pla anual de centre, atès 
que és de caràcter obligatori, amb l’objectiu de garantir que els estudiants, al llarg de la 
seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic. 
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El Servei Comunitari comprèn una part d’aprenentatge vinculada al currículum que es 
realitza dins l’horari lectiu i un servei actiu a la comunitat, que s’ha de dur a terme fora 
d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labori i dels criteris 
organitzatius del centre. La dedicació horària al desenvolupament del servei comunitari és 
de 20 hores, amb un mínim de 10 hores de servei actiu a la comunitat. 
 
Excepcionalment, el Decret també preveu que el servei actiu a la comunitat es pugui dur a 
terme dins l’horari escolar. A efectes d’avaluació, té la consideració de projecte transversal 
amb incidència en la qualificació global de la matèria, o matèries, a la qual estigui vinculada. 
 
Per decret de data 18 de febrer de 2019 es va aprovar el nou Conveni de col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament del 
Masnou, en relació amb el Projecte de Servei Comunitari per a la creació d’una Comissió 
Impulsora amb l'objectiu de garantir que els i les estudiants, al llarg de la seva trajectòria 
escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic. 
 
L’Ajuntament té la voluntat d’establir mitjançant conveni, els termes de col·laboració entre 
el consistori i l’Institut Mediterrània en relació amb el Projecte de Servei Comunitari per tal 
de poder desenvolupar aquest projecte en el Centre de Formació de Persones Adultes del 
Masnou (CFPAM). 
 
La signatura d’aquest conveni no comportarà obligacions econòmiques a l’Ajuntament del 
Masnou. 
 
Vist l’informe de la coordinadora del CFPAM de data 19 de gener de 2023. 
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i el Centre de Formació de 
Persones Adultes del Masnou, de titularitat municipal, en relació amb el projecte de servei 
comunitari, el text de la qual es reprodueix a continuació: 
 
“Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d’Educació i el Centre municipal de Formació de Persones Adultes del 
Masnou, en relació amb el Projecte de Servei Comunitari 
 

 
Reunits 
Per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya el senyor, Xavier Grau 
Roca, director de l’Institut Mediterrània, nomenat amb data 01/07/2021 i que actua en 
l’exercici de les facultats delegades per Resolució EDU/1189/2020, de 28 de maig (DOGC 
4.6.2020). 
 

Per part del Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou, servei municipal de 
l’Ajuntament del Masnou, amb NIF P0811700D. Actuant el senyor Jaume OIiveras 
Maristany com a alcalde en virtut de les seves competències. 
 

Les parts, que es reconeixen mútuament la capacitat jurídica per formalitzar aquest 
conveni, 
 

Exposen 
Que el Departament d’Educació, es fa ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat 
el compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a l’alumnat de secundària 
obligatòria, com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana. El 
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Servei Comunitari esdevé un model, en el qual l’aprenentatge millora el servei a la 
comunitat i el servei dona sentit a l’aprenentatge. El Servei Comunitari permet l’alumnat 
analitzar el seu entorn i comprometre’s a millorar-lo, amb la qual cosa es promou l’educació 
en valors i el compromís cívic. 
 

Que l’apartat 2 de l’article 16 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, disposa que el Servei Comunitari és 
de caràcter obligatori. 
 

Que tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament del Masnou, volen afavorir la 
realització d’accions de servei comunitari amb la finalitat de facilitar que l’alumnat de 
secundària obligatòria, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimenti i protagonitzi 
accions de compromís cívic, aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania i posi en joc els 
seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. 
 

Que el Servei Comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta educativa 
que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben 
articulat. 
 
Que totes les parts estan interessades a col·laborar en aquest Projecte i, per tot això, es 
reconeixen la capacitat mútua per actuar i acorden formalitzar el present conveni, de 
conformitat amb les següents 
 

Clàusules 
 
Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el 
Departament d’Educació i el Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou 
(Ajuntament del Masnou), per desenvolupar el projecte de Servei Comunitari. 
 

Segona. Les persones participants en el projecte de Servei Comunitari són alumnes de 
tercer o quart d’ESO, degudament autoritzats pels pares, mares o tutors legals. Els i les 
alumnes poden col·laborar amb l’entitat sense que aquesta col·laboració comporti més 
obligacions que les que consten en aquest conveni. L’alumnat no ha de rebre cap mena de 
retribució econòmica o contraprestació, ni ha d’assumir responsabilitats pròpies de l’entitat. 
 

Tercera. El Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou es compromet al 
següent: 

- Col·laborar en la concreció, seguiment i valoració del projecte. 
- Facilitar la formació inicial de l’alumnat de secundària obligatòria que participi en el 

projecte, per al desenvolupament del Servei Comunitari. 
- Col·laborar i coordinar-se amb els i les professionals dels centres educatius que 

actuïn com a responsables per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. 
- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil. 
- Difondre les pràctiques de referència que es facin. 

 
Quarta. El Departament d'Educació es compromet al següent: 

- Dissenyar i planificar el projecte. 
- Aportar els centres educatius que participin en el projecte. 
- Dissenyar, coordinar i assumir la formació als centres educatius, agents educatius 

i entitats implicats d’aquesta proposta educativa. 
- Fer el seguiment i valoració de l’actuació. 
- Facilitar la coordinació entre els centres educatius i l’entitat participant per tal 

d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. 
- Difondre les pràctiques de referència que es portin a terme. 

 

Cinquena. Totes les parts han de fer constar la col·laboració del Departament d'Educació 
i l’Ajuntament del Masnou en les actuacions objecte d’aquest conveni que es duguin a 
terme tant en actes públics com en qualsevol mitjà de divulgació. 
 

Sisena. L’alumnat que fa les activitats de Servei Comunitari està cobert per l’assegurança 
escolar en cas d’accident en l’entitat o in itinere. 
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L’assegurança de responsabilitat patrimonial i civil de la Generalitat de Catalunya cobreix 
els possibles danys personals o materials causats involuntàriament a tercers per fets 
derivats de l’activitat feta per l’alumnat. 
 

L’entitat col·laboradora on l’alumnat presta el Servei Comunitari ha de disposar 
obligatòriament d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que cobreixi els danys 
que es puguin causar com a conseqüència de l’estat de conservació i manteniment de la 
instal·lació i mitjans materials que s’utilitzin durant el desenvolupament de l’activitat objecte 
d’aquest conveni. 
 

Setena. Les parts es comprometen a complir amb les obligacions establertes pel 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades), i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 

Vuitena. La signatura d’aquest acord no suposa cap despesa per cap de les parts. 
 

Novena. Aquest conveni és vigent per un període de quatre anys des del moment de la 
seva signatura. Pot prorrogar-se, fins a un màxim de quatre anys addicionals, si així ho 
acorden de manera expressa les parts signatàries, amb un mes d’anterioritat al termini final 
de la seva vigència. 
 

Desena. Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu 
acompliment, així com els plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea una 
comissió de seguiment, integrada pel director o directora del centre educatiu i un 
representant de l’entitat, que resoldran els problemes d’interpretació i compliment que 
puguin plantejar-se. Així mateix aquesta comissió ha de conèixer els possibles casos 
d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i 
n’ha d'establir les conseqüències aplicables en cas d’incompliment. 
 

Onzena. Les parts es comprometen que el respectiu personal, sigui propi o extern, que 
intervingui en l’execució d’aquest conveni, complirà la normativa vigent en matèria de 
protecció del menor i, concretament, el requisit que determina l'article 57 de la Llei orgànica 
8/2021 de 4 de juny de protecció a la infància i l'adolescència davant la violència. 
 

Dotzena. Són causes de resolució del conveni les especificades a l’article 51.2 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

Tretzena. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord 
que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. Les qüestions litigioses sorgides 
sobre la interpretació, modificació, efectes, resolució i compliment del conveni que no 
puguin ser resoltes d’acord amb els mecanismes de seguiment, vigilància i control que es 
crea a la clàusula novena, s’han de resoldre per la jurisdicció contenciosa administrativa, 
de conformitat amb el que disposa l’article 46·1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
I, perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen aquest 
conveni.” 
 
Segon.- Facultar l’alcalde per la signatura d’aquest conveni. 
 
Tercer.- Trametre el conveni signat al Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el tràmit específic de l’EACAT, seguint les recomanacions de protecció de dades 
personals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’Institut Mediterrània. 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
11. - Aprovació de les liquidacions del cànon del Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic pels serveis de temporada de la platja 2022. 
 
D’acord amb l’establert en l’art. 27 de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús 
sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, 
l’Ajuntament del Masnou com a titular de l’autorització administrativa de les instal·lacions 
dels serveis de temporada, està obligat al pagament del cànon d’ocupació del domini 
públic marítim terrestre.  
 

En data 20 de desembre de 2022 la Demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri de 
Transició Ecològica comunica a l’Ajuntament, mitjançant escrit amb número 
d’assentament d’aquest Ajuntament E2022024755, la quantitat a abonar pels adjudicataris 
i adjudicatàries dels serveis de temporada de la platja en concepte de cànon de domini 
públic marítim terrestre corresponent a l’estiu 2022, que ascendeix a 6.523,01 €. 
 

L’Ajuntament del Masnou compta amb la partida pressupostària MA 17000 22500 
Pagament anual cànon costes per fer efectiu l’import del cànon de la temporada 2022 a 
la Demarcació de Costes del Ministeri de Transició Ecològica mentre es recapten les 
liquidacions dels cànons dels adjudicataris de temporada.  
Vist l’informe de la tècnica de medi ambient que consta a l’expedient.  
 

Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 

Primer. Aprovar les liquidacions corresponents al cànon de domini públic marítim terrestre 
del Ministeri de Transició Ecològica del serveis de temporada, a càrrec dels adjudicataris i 
adjudicatàries de les Àrees de Servei de la platja del terme municipal del Masnou i de la 
zona de parasols i gandules de la platja d’Ocata de la temporada 2022, segons relació 
adjunta i per import total de 6.523,01 €. 
 

LOT UBICACIÓ ADJUDICATARi CIF/ DNI IMPORT 

1 
Davant de la riera 
d’Alella 

Random Victoria S.L.  B65724338 1.281,53 € 

2 
Zona del davant del 
carrer Doctor Agell 

Caito's Hosterleria y 
Servicios S.L.  

B66224304 1.028,52 € 

3 
Zona del davant del 
carrer dels Capitans 
Comellas 

Ruben Abad Elexpe ***269*** 1.281,53 € 

4 
Zona del davant del 
carrer del pintor Villà 

Grupo Chicharrita, 
SLU 

B09813254 1.028,52 € 
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5 
Zona del davant de 
l’avinguda Mare de 
Déu de Núria 

Grupo Marin Events 
S.L.  

B67227330 682,02 € 

   T O T A L  5.302,12 € 

     

     

 Club Nàutic 
Veles, parasols i 
tumbones 

G08481707 1.220,89 € 

   T O T A L  1.220,89 € 

     

     

   T O T A L  6.523,01 € 
 
Segon.- Informar a les persones i entitats interessades que l’ingrés de l’import de les 
liquidacions s’haurà d’efectuar utilitzant el full de liquidació que s’adjunta a la notificació.  
 
Tercer.- Notificar el contingut del present acord i les liquidacions aprovades a les persones 
i empreses interessades.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
12. - Aprovació del contracte menor pel servei de reposició d'arbrat viari al llarg del 
municipi. 
 

Segons el decret d’organització de les àrees de govern municipal (expedient X2019006225) 
de 23 de novembre de 2020, la regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge té, 
entre d’altres, la competència del manteniment i conservació de la via pública i dels espais 
verds del municipi. 
  
En el desenvolupament d’aquesta competència s’ha detectat que hi ha una gran quantitat 
d’escocells que o bé només tenen soca o bé tenen l’arbre sec i, per tant, és necessari 
arrabassar les soques i replantar de nou.  
 

El tècnic de Paisatge ha emès un informe on exposa els fets i justifica la necessitat de 
contractar una empresa externa i amb els recursos necessaris per realitzar el 
subministrament i la reposició d’arbrat.  
 

En aquest informe, incorporat a l’expedient, el tècnic justifica el compliment de la normativa 
en matèria de contractació (art. 118 LCSP) i, vistos els pressupostos incorporats a 
l’expedient, proposa contractar l’empresa TALHER, S.A. per un import total de 17.281,82 
€ (14.813,07 € + 10% i 21% d’IVA per a cada concepte) 
 

Fonaments de dret 
 

1. Bases del pressupost municipal. 
 

2. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
 

Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
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Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer.- Acceptar la justificació de la necessitat així com del compliment de la normativa 
en matèria de contractació (art. 118 LCSP) en els termes de l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Segon.- Adjudicar el contracte menor pel servei de reposició d’arbrat a diferents escocells 
del municipi, amb subministrament inclòs, a l’empresa TALHER, S.A. amb CIF A08602815, 
per un import de 14.813,07 euros més el 21% i el 10% d’IVA, que fan un import total de 
17.281,82 euros.  
 
Tercer .- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al contracte esmentat, per import 
de  17.281,82 euros IVA inclòs amb càrrec a la partida MS.17100,22706 Serveis de 
jardineria, i amb codi de centre de cost PAIJAR. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 

Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
13. - Pròrroga del termini per finalitzar les obres referents a la llicència d'obres majors 
per construir un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Sant Bru, núm. 8 del 
Masnou. 
 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2021, es va concedir a la 
senyora Montserrat Jordana Fernández, llicència municipal per la construcció d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Sant Bru, núm. 8 del Masnou, amb 
referència cadastral 3726404DF4932N0001ZJ, exp. núm. X2020012597, la qual va ser 
notificada a la representant en data 21 de juliol de 2021.  
 

D’acord amb la llicència concedida, les obres s’havien d’executar en el termini de 18 mesos 
i de començar dins els primers 6 mesos, comptadors a partir del dia següent a la data de 
la notificació de l’acord.  
 

Amb data 19 de desembre de 2022, la senyora Laura Pont Raméntol, en representació de 
la senyora Montserrat Jordana Fernández, va sol·licitar una pròrroga de la llicència per 
finalitzar les obres.  
 

Amb data 19 de gener de 2023, la senyora Laura Pont Raméntol, en representació de la 
senyora Montserrat Jordana Fernández, va informar de l’estat d’execució de les obres, 
indicant que l’estat d’execució de les obres és d’un 55%, restant el 45 % d’execució. 
 

L’article 5è.A.1.3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques de 
l’exercici 2021 estableix que a les pròrrogues sobre llicències ja concedides, s’aplicarà 
l’1,5% sobre el pressupost de l’obra pendent d’executar.  
 

Amb data 23 de gener de 2023, l’arquitecte municipal va emetre informe en el qual 
manifestava que es pot concedir la pròrroga sol·licitada per finalitzar les obres per la 
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres per un termini de nou mesos, tenint 
vigència la llicència fins al dia 22 d’octubre de 2023, prèvia liquidació de la taxa per 
llicències urbanístiques d’acord amb el detall següent: 
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 Pressupost 
obra (€)  

Percentatge 
pendent (%) 

Pressupost 
pendent (€) 

tipus (%) liquidació (€) 

TAXA 106.000 45% 
 

47.700 
 

1,50 
 

715,50 
 

 
La liquidació ascendeix a la quantitat de 715,50 €. 
 
Amb data 23 de gener de 2023, el tècnic de gestió de l’Àrea de Territori va emetre informe 
jurídic favorable en relació amb la pròrroga sol·licitada. Són fonaments jurídics de l’informe 
els articles 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme, l’art. 37 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, l’art. 61 de la normativa del Text refós 
del Pla General d’Ordenació i l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques. 
 
Aquests acords de la Junta de Govern es prenen en virtut de les delegacions efectuades 
per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre 
de 2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020.  
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
1. Concedir a la senyora Montserrat Jordana Fernández una pròrroga de nou mesos per 
a la finalització de les obres consistents la construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al carrer de Sant Bru, núm. 8 del Masnou, amb referència cadastral 
3726404DF4932N0001ZJ, expedient X2020012597, d’acord amb la llicència d’obres 
concedida per acord de la Junta de Govern Local de 15 de juliol de 2021, d’acord amb els 
informes tècnic i jurídic de referència. 
 
2. Fixar la base imposable per realitzar la liquidació de l’obra que manca per executar en 
47.700,00 €.  
 
3. Aprovar la liquidació de la taxa per llicències urbanístiques d’acord amb l’ordenança 
fiscal d’aplicació, per import de 715,50 € al subjecte passiu Montserrat Jordana Fernández, 
amb DNI ***284***. 
 
4. Donar trasllat d’aquesta resolució a l’oficina de l’ORGT de la Diputació de Barcelona 
als efectes de la liquidació i recaptació de la taxa per llicències urbanístiques.  
 
5. Informar a la senyora Montserrat Jordana Fernández que la data màxima per a la 
finalització de les obres serà el dia 22 d’octubre de 2023. Transcorregut l’esmentat termini 
i en el supòsit que les obres no hagin estat finalitzades, la referida llicència caducarà sense 
més tràmit ni advertència prèvia, i en aquest cas s’hauria de demanar una nova llicència. 
 
6. Notificar el contingut de la present resolució a la senyora Laura Pont Raméntol, en 
representació de la senyora Montserrat Jordana Fernández. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
14. - Declarant deserta la licitació LIC 41/2022. Obres relatives al projecte d’adequació 
de quatre vestidors al pavelló esportiu Ricky Rubio del Masnou. Procediment 
negociat sense publicitat amb diversos criteris d’adjudicació. 
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Amb data 30 de desembre de 2022, per Decret d’Alcaldia, es va aprovar l’expedient de 
contractació així com el plec de clàusules administratives particulars reguladores de la 
licitació LIC 41/2022 (exp. X2022023105), pel procediment negociat sense publicitat amb 
diversos criteris d’adjudicació, de les obres relatives al projecte d’adequació de quatre 
vestidors a la planta primera del pavelló esportiu Ricky Rubio del Masnou. Mitjançant el 
referit acord, entre d’altres, també s’autoritzava la despesa, s’ordenava convidar a un mínim 
de tres candidats i complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del 
contracte. 
 
El pressupost base de la licitació LIC 41/2022 és de 119.971,75 euros, IVA inclòs, a 
sufragar amb càrrec a la partida pressupostària UB.34200.63201. Essent un contracte de 
tramitació anticipada, la seva adjudicació quedava supeditada a la condició suspensiva de 
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici 
pressupostari. 
 

El valor estimat del contracte és de 118.980,25 €, IVA exclòs.  
 
El termini d’execució del contracte es fixava en tres mesos a comptar des del dia en què 
se signés l’acta de replanteig. 
 

Amb data 02 de gener de 2023, es va notificar mitjançant ofici del regidor delegat 
d’Urbanisme i Obres als tres convidats a participar en el procediment de contractació LIC 
41/2022 perquè abans del dia 10 de gener de 2023 a les 14:00 h presentessin les seves 
proposicions per mitjà de l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya. 
 

Les tres persones convidades a participar en el procediment foren: 
 

• Arcadi Pla, SA. 

• RB Integralia Construccions, SL. 

• Sr. Jordi Fortea Domènech 
 
Transcorregut el termini esmentat per presentar ofertes, es comprovà que cap dels tres 
convidats presentaren una proposició per mitjà de l’eina Sobre Digital. Aquesta 
circumstància va quedar constatada en el certificat de l’eina Sobre Digital el qual ha estat 
incorporat a l’expedient LIC 41/2022 (X2022023105). 
 
Amb data 11 de gener de 2023, el tècnic de gestió de l’Àrea de Territori va emetre informe 
jurídic favorable en relació amb la possibilitat de declarar deserta l’esmentada licitació LIC 
41/2022 per part de la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació. Són fonaments 
jurídics de l’informe l’art. 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic i, en concordança amb el mateix, la clàusula 16a in fine del plec de clàusules 
administratives particulars de la LIC 41/2022. 
 

L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de competències 
efectuada per decret número 2254 d’Alcaldia amb data 23 de novembre de 2020 i publicat 
al BOPB de data 1 de desembre de 2020.  
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 

 

1. DECLARAR deserta la licitació LIC 41/2022, pel procediment negociat sense publicitat 
amb diversos criteris d’adjudicació, de les obres relatives al projecte d’adequació de quatre 
vestidors a la planta primera del pavelló esportiu Ricky Rubio del Masnou amb un 
pressupost base de licitació de 99.150,21 euros, IVA exclòs, essent l’import de 119.971,75 
euros amb l’IVA del 21 %. 
 

2. NOTIFICAR el presente acord als interessats en el procediment i, si fora necessari, 
publicar-lo al Perfil del contractant de la Corporació. 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 

 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 

15. - Correcció de l’errada aritmètica en el càlcul de la garantia definitiva del contracte 
de les obres del Pla de xoc de reparació de voreres, calçades i accessibilitat de 
diversos carrers del nucli urbà. 
 

En data 30 de desembre de 2022 es va aprovar per decret d’avocació número 
2022LLDA003836 l’adjudicació del contracte de les obres del Pla de xoc de reparació de 
voreres, calçades i accessibilitat de diversos carrers del nucli urbà, per import de 
359.643,13 € IVA inclòs, a l’empresa U.T.E. CCDL BARCELONÈS-MARESME amb CIF U-
72449234. 
 

En la mateixa data es va notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com 
a l’ACM i al CCDL. 
 

En data 12 de gener de 2023, el senyor Juan Luis Romero Gamero, en representació de 
l’empresa U.T.E. CCDL BARCELONÈS-MARESME, presenta una instància amb número 
de registre E2023000612 per sol·licitar dos qüestions: 
 

a) Modificació de l’import de la garantia definitiva, atès que en l’informe i l’acord 
d’adjudicació està mal calculat sobre l’import amb IVA i, per tant, resulta un import erroni 
de 17.982,16. D’acord amb l’article 107 de la Llei de Contractes del Sector Públic l’import 
de la garantia s’ha de calcular sobre l’import d’adjudicació sense IVA, de tal manera que 
en aquest contracte el 5% de 297.225,73 € és de 14.861,29 €. 

 

b) Substituir el mètode de constitució de l’import de la garantia definitiva, que 
s’havia acordat a través de la retenció de l’import de la primera o primeres factures, pel 
mètode de presentació d’aval bancari o assegurança de caució (article 108 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic). 
 

El tècnic de Manteniment i Via Pública constata els fets i en data 16 de gener de 2023 emet 
informe per corroborar l’error en el càlcul de la garantia definitiva i modificar el mètode de 
la seva constitució. 
 

D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, aquestes poden rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes. 

 

FONAMENTS DE DRET 

• Bases del pressupost municipal 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 
 

Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades 
per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de 
novembre de 2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 

 

Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 

 

Primer.- Corregir l’error aritmètic en el càlcul de la garantia definitiva i substituir la 
quantitat de 17.982,16 €, calculada erròniament sobre l’import d’adjudicació amb  IVA 
inclòs (359.643,13 €) , per la quantitat de 14.861,29 €, que correspon al 5% de l’import 
d’adjudicació IVA exclòs (297.225,73 €). 
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Segon.- Canviar el mètode de constitució de la garantia definitiva: no retenir el seu 
import de la primera o primeres factures tal com s’havia acordat inicialment, sinó 
acceptar la presentació d’aval bancari o assegurança de caució.  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al departament de Tresoreria als efectes oportuns. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL, així 
com a l’empresa U.T.E. CCDL BARCELONÈS – MARESME. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
16. - Informacions de l'alcalde, dels tinents d'alcalde i dels regidors. 
 

La senyora Sílvia Folch Sánchez informa dels punts següents: 
 

Regidoria de Tecnologia, administració electrònica i atenció ciutadana 
 

Banda ampla 

S’ha presenta l’estudi per la provisió de Banda Ampla al Masnou realitzat per Localret, 

fruit d’una subvenció de la Diputació de Barcelona. Aquest estudi pretén disposar d’una 

eina que defineix el futur de les infraestructures de comunicacions del municipi establint 

els traçats i el dimensionament de tubs necessaris a cada carrer. 
 

Regidoria de Manteniment, serveis municipals i paisatge 
 

Manteniment 
Entre el 24 i 31 de gener es substituirà el tram del clavegueram afectat a la N-II (tram 
entre c/Gaudí i c/Barcelona) 
El 23 de gener va començar la instal·lació de les bases de formigó per la instal·lació de 
balises de la sendera marítima. Previsió de finalització és de principis de març 
El 24 de gener es va instal·lar la central d’incendis del CF Ocata 

 
Paisatge 
Els dies 25 i 26 de gener s’ha realitzat el tractament contra la processionària al parc 
Caramar i Vallmora 

 
La senyora Neus Tallada Moliner informa del punt següent:  
 

Regidoria de Cultura 
 
Biblioteca 
El divendres 20 de gener van visitar la biblioteca els alumnes de l’Escola Ferrer i Guàrdia 
que van realitzar un taller d’escriptura creativa. 
El dissabte 21 de gener va tenir lloc la presentació del llibre ¡Ultreia! De Jordi Matilló. 
El dimarts 24 de gener van visitar la biblioteca els alumnes de l’Escola Bergantí. 

Fins el 29 de gener, aula d’estudi d’hivern. 
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La senyora Cristina Ramos Santamaria informa del punt següent: 
 

Regidoria d’Educació 
 
Portes obertes del centres educatius 
Els centres educatius del Masnou ja han programat les jornades de portes obertes, 
amb vista de facilitar l’elecció de les famílies en el procés de preinscripció i matrícula 
del curs 2023-2024. Precisament per acompanyar l’alumnat dels instituts a triar 
estudis, el 10 de febrer tindrà lloc l’episodi de l’(In)forma’t, les jornades d’orientació 
educativa del Masnou. 

 
La senyora Mónica González Huerva informa del punt següent: 
 

Regidoria d’Igualtat 
 
Projecte Xarxa de Punts Liles al Masnou 
Posada en marxa del projecte de Xarxa de  Punts Liles al Masnou, per sensibilitzar, 
prevenir sobre les violències masclistes i atendre casos que es puguin donar. 
Aquesta primera fase ha constat de 8 hores d’acompanyament per part de les 
professionals de Doble Via Cooperativa a través de la Diputació de Barcelona entre el 

9 i el 20 de gener.  
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta i la certifico a 
l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb mi. 
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