
Acta de la JGL de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. JG2023000005   2 de febrer de 2023 

 

 A
C

T
S

0
0
0
6
 

v
. 
2
0
2
2
/1

2
 

 

 
 
 

Acta de la Junta de 
Govern Local  

 

 
 
 
 

Sessió ordinària 
 2 de febrer de 2023 
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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) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
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 pública i ordinària del 26 de gener 
de 2023. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió pública i ordinària del 26 de gener de 2023 per 
assentiment. 
 
2. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
2.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 0241/2023 de data 1 de febrer de 
2023, pel qual s’avoca la competència per l’aprovació adhesió TAD 2023 nova llicència del 

servei del taxi número 16, expedient núm. X2022022531. 
 
3. - Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona 2021-2023. Sol·licitud de 
recursos per l'any 2023. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el de 22 de desembre de 2022, 
va prendre l’acord núm. 176/22, pel qual s’aprova la convocatòria del Catàleg 2023 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el 
Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, així com el seu règim 
regulador. 
 

El Gerent municipal ha elaborat un informe en el que indica la necessitat que la Junta de 
Govern Local aprovi la sol·licitud dels diversos recursos econòmics, materials i tècnics 
examinats per les diferents regidories de l’Ajuntament, en el marc de la indicada 
convocatòria. 
 

Les sol·licituds pròpiament dites i la documentació complementària consten en la 
plataforma telemàtica habilitada per la Diputació de Barcelona a efectes de tramitació de 
les peticions. 
 

És atribució de l’Alcalde la direcció del govern i de l’administració municipal, segons 
determinen l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local (LRBRL) i l’article 53.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), qui eleva 
aquesta proposta a la Junta de Govern Local tota vegada que aquest òrgan col·legiat 
integra els regidors i regidores que conformen el govern municipal, i assisteix l’Alcalde en 
l’exercici de les seves funcions, tot de conformitat amb l’article 23.2.a) LRBRL i 54.2 
TRLMRLC. 
 

Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la sol·licitud de suport de la Diputació de Barcelona, en el marc del 

Catàleg de Serveis per a l’any 2023, per als recursos que es detallen tot seguit, 
tal com consten al portal de tramitació de la Diputació: 

 

A. Recursos econòmics. 
 

Programa Recurs Actuació 
Cost total 

previst 
Import 

sol·licitat 

1710 Parcs, jardins i zones verdes     
Adquisició de dispositius integrables 
a la plataforma tecnològica per a la 
gestió urbana. 

Telegestió del reg parc del mirador 
del Bell Resguard. 

9.684,95 € 9.684,95 € 

2312 Promoció social    

 Finançament per a la promoció i 
prevenció en l'àmbit de la infància i 
l'adolescència. 

Promoció i defensa dels drets dels 
infants i adolescents. 

39.000,00€ 18.000,00 € 

 Finançament en l'àmbit de la 
convivència i la diversitat. 

Dinamització intercultural. 10.000,00 € 8.000,00 € 

 Innovació en polítiques socials. El Masnou Coeduca a les Escoles 
Bressol. 

16.000,00 € 11.000,00 € 
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Programa Recurs Actuació 
Cost total 

previst 
Import 

sol·licitat 

 Finançament en l'àmbit de 
l'abordatge de les violències 
masclistes. 

Projectes i activitats per prevenir la 
violència masclista. 

6.000,00 € 3.000,00 € 

 Finançament en els àmbits d'igualtat 
de gènere i de la diversitat sexual, 
afectiva i de gènere. 

Projectes i activitats per al 
desenvolupament  de polítiques 
d'Igualtat i de diversitat sexual 
afectiva i de gènere. 

14.000,00 € 7.000,00 € 

2410 Servei Local d'Ocupació (SLO)     
Projectes específics per a la 
dinamització del mercat de treball 
local. 

Tecnologia i sostenibilitat a la cadena 
de valor de la construcció per la 
generació d'ocupació i millora de la 
competitivitat de les empreses al Baix 
Maresme. 

5.600,00 € 3.360,00 € 

3111 Protecció i promoció de la salut 
pública 

   

 Sanitat ambiental. Activitats de sanitat ambiental. 50.057,00 € 25.028,00 € 

 Animals de companyia (gossos i gats). Activitats relacionades amb el control 
dels animals de companyia. 

33.000,00 € 16.500,00 € 

 Seguretat alimentària. Vigilància i control sanitari dels 
establiments alimentaris. 

16.000,00 € 8.000,00 € 

3112 Promoció de la salut comunitària    

 Promoció de la salut. Activitats de promoció de la salut al 
municipi. 

28.399,00 € 14.199,50 € 

 Plans locals de salut. Pla local de salut (diagnosi). 16.325,25 € 16.325,25 € 

3230 Funcionament de centres docents d'ensenyament infantil i primari i educació 
especial 

  

 Projectes pel Clima. L3 TIC pel clima: Implantació de 
telegestió en calefacció escoles. 

12.757,03 € 10.000,00 € 

3261 Promoció educativa    

 Ciutats educadores: finançament de 
programes de connexió de temps i 
espais educatius. 

Tallers d'Estudi Assistit. 35.000,00 € 15.000,00 € 

3330 Equipaments culturals i museus    

 Documentació, conservació 
preventiva i restauració dels fons de 
la Xarxa de Museus Locals. 

Programa de conservació preventiva 
del Museu i reserves i restauració de 
la peça M-760. 

9.110,00 € 6.832,50 € 

 Activitats i projectes estratègics de la 
Xarxa de Museus Locals. 

Activitats de dinamització 
d'equipaments patrimonials. 

12.500,00 € 5.000,00 € 

3322 Arxius    

 Tractament arxivístic, conservació 
preventiva i restauració dels fons 
documentals de la CST – XAM. 

Restauració de documentació. 477,00 € 238,00 € 

 Activitats de la Xarxa d'Arxius 
Municipals. 

Activitats de dinamització de l'arxiu 
municipal del Masnou. 

5.000,00 € 2.000,00 € 

3341 Promoció cultural    

 Projectes culturals. 5 anys sense Iago Pericot. 16.000,00 € 8.000,00 € 

 Festivals artístics. Festival Ple de Riure. 25.000,00 € 6.000,00 € 

3411 Promoció i foment de l'esport    

 Programes esportius. Activitat física per a la gent gran 13.000,00 € 9.000,00 € 

 Esdeveniments esportius. 44a edició de la Cursa Sant Silvestre. 27.000,00 € 10.000,00 € 

 Ajuts per l'esport a col·lectius 
vulnerables - Comunitat "Joventut 
Esportiva, Societat Activa". 

Beques campus esportiu i suport a 
col·lectius vulnerables. 

5.000,00 € 3.900,00 € 

4330 Desenvolupament empresarial    

 Projectes singulars de suport del 
teixit comercial, mercats i fires locals 

Espai per la interrelació sectorial 
entre comerç, productors i 
restauració del municipi. 

12.550,00 € 7.530,00 € 

4930 OMIC    

 Serveis públics de consum (OMIC i 
OCIC) 

Servei públic de consum – OMIC. 29.000,00 € 22.000,00 € 

 Servei de mediació en consum Servei de mediació en consum. 15.000,00 € 11.000,00 € 

9241 Participació ciutadana    

 Finançament per impulsar la 
participació ciutadana en l'Agenda 
2030 o l'Agenda Urbana Local. 

Impuls de la participació ciutadana 
en l'Agenda Urbana Local. 

11.144,00 € 9.472,40 € 

 Finançament en l'àmbit de la 
participació ciutadana. 

Procés participatiu per definir la 
Plaça de la Vila. 

13.426,48 € 11.412,51 € 

Total   476.345,76 € 277.483,11 € 
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B. Recursos materials. 

Programa Recurs Actuació 

1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública.  
 

Auditories i intervenció als habitatges en situació 
de pobresa energètica 

40 auditories. 

2311 Serveis socials bàsics (SSB).  

 Arranjament d'habitatges Arranjaments d'habitatges. 

 Supervisió d'equips de serveis socials bàsics Supervisió d'equips de serveis socials bàsics. 

 Supervisió per a responsables tècnics de serveis 
socials bàsics 

Supervisió per a responsables tècnics de serveis 
socials bàsics. 

 Grups de suport emocional i d'ajuda mútua 
(GSAM) 

Grups de suport emocional i d'ajuda mútua 
(GSAM) 

2312 Promoció social  
 

NEXES, atenció a la soledat no desitjada de 
persones grans 

Atenció a la soledat no desitjada de persones grans 

 Tallers d'emancipació Taller per a joves amb la finalitat d'afavorir 
l'esperit emprenedor i l'autonomia juvenil, usant 
els materials "fem tec!"  

 Sensibilització en convivència i diversitat Diversitat prejudicis/rumors: taller antirumors a 
partir de la música i el ball. Adreçat a infants, joves 
i adults. 

 Suport i corresponsabilitat de les cures Tallers Suport i corresponsabilitat de les cures 

 Xarxa Punts Liles Xarxa Punts Liles  

3112 Promoció de la salut comunitària.  
 

Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en 
adolescents i joves 

Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en 
adolescents i joves 

4311 Fires  
 

Servei de préstec de carpes 40 carpes per la Fira Comercial i Gastronòmica. 

4330 Desenvolupament empresarial  

 Servei d'acompanyament d'ens locals i 
associacions de comerciants i de paradistes dels 
mercats 

Suport a l'elaboració d'un pla de dinamització per 
l'Associació de Venedors del Mercat. 

9205 Sistemes d'informació.  
 

Migració del servei de correu electrònic Migració del servei de correu electrònic 
 

C. Recursos tècnics. 
Programa Recurs Actuació 

1500 Administració general d'habitatge i urbanisme.  
 

Cens d'activitats Cens d'activitats 

1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública.  
 

Estratègies sectorials d'habitatge Estratègies per a la mobilització i intervenció 
d'habitatges desocupats i situacions anòmales. 

1532 Pavimentació de vies públiques.  
 

Espai públic: planificació i projectes d'espais 
públics saludables i resilients 

Pla de renovació de paviments 

1600 Clavegueram.  
 

Millora de les xarxes de serveis urbans Projecte Clavegueram 

1621 Recollida de residus.  
 

Suport a la gestió dels residus, la neteja viària i a 
l'economia circular 

Establiment de la taxa d'escombraries domèstica i 
comercials i redacció de l'ordenança fiscal  

1700 Medi ambient. Administració general.  

 Gestió de comunitats energètiques o mecanismes 
similars per la transició energètica 

Creació de la comunitat energètica del Masnou 

 Educació ambiental per la transició energètica Passa l'energia a l'Edifici Centre del Masnou 

 Millora de rieres, torrents i barrancs en sòl urbà Estudi d'inundabilitat de la riera d'Alella en el seu 
pas pel municipi del Masnou 

1721 Protecció contra la contaminació acústica, 
lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes 

 

 
Suport a la gestió de l'amiant Inventari dels edificis municipals amb risc d'amiant  

(inspecció). 

 Estudis de la qualitat de l'aire Diagnosi de la qualitat de l'aire i elaboració de 
plans de millora  

2311 Serveis socials bàsics (SSB).  

 Grup de treball contra els maltractaments a les 
persones grans 

Grup de treball contra els maltractaments a les 
persones grans 

 Diagnosi organitzativa i gestió per processos als 
serveis socials bàsics 

Diagnosi organitzativa i gestió per processos als 
serveis socials bàsics 
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Programa Recurs Actuació 

2312 Promoció social  

 Acollida i ciutadania intercultural Suport tècnic en l'estructuració i acompanyament 
local en acollida i interculturalitat. 

 Eines per a l'abordatge integral de les violències 
masclistes 

Revisió del Protocol intern d'actuació davant 
l'assetjament sexual o per raó de sexe, orientació 
sexual… 

 Projectes estratègics en l'àmbit de persones amb 
discapacitat i salut mental 

Revisió de la diagnosi en l'àmbit de la discapacitat 

3111 Protecció i promoció de la salut pública.  
 

Estudis de la qualitat de l'aire Estudi de les concentracions de gas radó als edificis 
municipals del Masnou 

3230 Funcionament de centres docents d'ensenyament 
infantil i primari i educació especial. 

 

 
Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies renovables 

Redacció del projecte executiu d'instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques a l'escola Lluis Millet 

3361 Protecció i gestió del patrimoni històric i artístic.  
 

Protecció del patrimoni arquitectònic Pla especial del patrimoni històric i catàleg de béns 
històrics, arquitectònics i ambientals del Masnou 

3411 Promoció i foment de l'esport.  
 

Enquestes de satisfacció d'esdeveniments 
esportius 

Enquesta Cursa Sant Silvestre del Masnou 

3420 Instal·lacions esportives.  
 

Estudis d'eficiència energètica d'equipaments 
esportius - Equipaments 2030 

Pla d'estalvi energètic 

4320 Informació i promoció turística  
 

Planificació i gestió turística Informe del perfil dels visitants del Masnou 2023-
EDDETUR 2023. 

4330 Desenvolupament empresarial  
 

Grup d'interrelació per a la promoció de l'activitat 
comercial 

Grup d'interrelació per a la promoció de l'activitat 
comercial 

9205 Sistemes d'informació.  
 

Estudis per a la provisió de banda ampla al territori Estudi de connectivitat per disposar d'una xarxa de 
fibra òptica d'autoprestació (planta externa) per 
interconnectar els equips públics 

9206 Manteniment i conservació d'edificis municipals.  

 Equipaments: planificació i projectes d'edificis 
d'equipaments sostenibles 

Estudi d'optimització energètica d'equipaments 

 Equipaments: planificació i projectes d'edificis 
d'equipaments sostenibles 

Pla inicial de manteniment dels equipaments 
municipals del Masnou 

 
 

Segon. Formalitzar les sol·licituds indicades, des dels serveis administratius de l’Alcaldia 
i a través del portal de tramitació de la Diputació. 

 
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. 

 
4. - Modificació de l'apartat 3c de les bases de la convocatoria del concurs 
excepcional per cobrir dues places de personal qualificat oficis destinades a xofer. 
 
La Junta de Govern Local d’1 de desembre de 2022 ha aprovat les bases que han de regir 
el concurs excepcional per a proveir dues places de personal qualificat d’oficis (C2) vacants 
a la plantilla de personal laboral destinades a cobrir el lloc de treball de xofer, i incloses a 
l’oferta pública d’ocupació dels processos d’estabilització, conforme la disposició addicional 
sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública.  
 
A l’apartat 3 de les bases s’estableixen els requisits de participació entre els que hi ha estar 
en possessió de la titulació de graduat en Educació Secundària o equivalent  
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L’objectiu dels processos d’estabilització es cobrir de forma definitiva totes aquelles places 

cobertes temporalment abans del 1 de gener de 2018, però a la vegada també inclou 
convocatòries de places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal per 
personal amb una relació d’aquesta naturalesa, anterior a l’1 de gener de 2016. 
 
Es tracta doncs, d’ocupants dels llocs de treball que han realitzat els estudis amb una 
normativa anterior a la vigent. 
 
L’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP) regula les titulacions per a 
l’accés a cada grup i subgrup, exigint per a l’accés al subgrup C2, el títol de Graduat en 
Educació Secundària Obligatòria. 
 

No obstant, la Disposició Transitòria 3a del TREBEP preveu en el seu apartat segon que 
transitòriament, els grups de classificació existents a l’entrada en vigor de la Llei 7/2007, 
de 12 de abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic -EBEP-, s’integraran en els grups de 
classificació professional de funcionaris previstos en l’article 76. 
 
Per tant, seguiran sent d’aplicació també les titulacions exigides en l’article 25 de la Llei 30/194, 
de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública -LMRFP-, que en el cas del grup 
C2 són els títols de graduat escolar, formació professional 1 o equivalent. 

 
En l’apartat 3 c) de les bases s’ha indicat que s’ha d’estar en possessió de la titulació de 
graduat en Educació Secundària o equivalent. 
 
El títol de graduat escolar és equivalent a efectes d’accés a l’ocupació pública al graduat 
en Educació Secundària, però a la vegada hi ha titulacions que són equivalents al graduat 
escolar però no ho són amb el graduat en Educació Secundària. 
 

En aquest sentit, l’Ordre ECD/1417/2012, de 20 de juny, per la que s’estableix 
l’equivalència del Certificat d’Escolaritat i d’altres estudis amb el títol de Graduat Escolar 
regulat en la Llei 14/1970, de 4 d’agost, General d’Educació i Finançament de la Reforma 
Educativa, a efectes laborals, té per objecte establir l’equivalència del Certificat 
d’Escolaritat i d’altres estudis amb el títol de Graduat Escolar, a efectes laborals, però no 
amb el títol de Graduat en Educació Secundària. 
 

Per tant, tenint en compte que els ocupants temporals d’aquestes places van realitzar els 
estudis per accedir a una plaça del subgrup C2 quan regia la Llei 14/1970, de 4 d’agost, 
General d’Educació i Finançament de la Reforma Educativa, es considera adient modificar 
l’apartat 3 c) de les bases en el sentit que per a participar cal estar en possessió del títol 
de graduat en Educació Secundaria, el títol de graduat escolar o equivalent, conforme la 
disposició transitòria 3a del TREBEP.  
 
Aquestes bases es van publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) del 14 de desembre 
de 2022, i la convocatòria es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) del dia 27 de desembre de 2022, pel que el termini per a la presentació de 
sol·licituds ha finalitzat el dia 25 de gener de 2023.  
 
A la vista que el termini de presentació de sol·licituds de participació ha finalitzat, es 
considera adient obrir un nou termini de presentació de sol·licituds per tal de garantir els 
drets dels possibles participants. 
 
El departament de Recursos Humans i Organització ha informat aquesta modificació de les 
bases. 
 
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. Modificar l’apartat 3 c) de les bases que han de regir el concurs excepcional per a 
proveir dues places de personal qualificat d’oficis (C2) vacants a la plantilla de personal 
laboral destinades a cobrir el lloc de treball de xofer, aprovades per la Junta de Govern 
Local d’1 de desembre de 2022 i publicades al BOP de 14 de desembre de 2022, en el 
sentit que el requisit de titulació per participar és estar en possessió del títol de graduat en 
Educació Secundària, el títol de graduat escolar o equivalent. 
 

Segon. Publicar en el BOP la modificació de les bases.  
 

Tercer. Atorgar un nou termini per a la presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al DOGC, conforme l’article 4.2 de 
les bases de la convocatòria, per tal de garantir els drets dels possibles participants.  
 
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. - Nomenament d'un tècnic d'administració general interí per cobrir la plaça 1.5.4 
vacant en la plantilla de personal funcionari. 
 
La funcionària que ocupava la plaça de tècnic/a d’administració general 1.5.4 s’ha jubilat 
amb efectes 21 de desembre de 2022, pel ha quedat vacant aquesta plaça de la plantilla 
de personal funcionari. 
 
Aquesta funcionària ocupava el lloc de treball de tècnic/a superior en dret i abans de la 
seva jubilació es va trobar en situació d’incapacitat temporal i per acord de la Junta de 
Govern Local de 22 de setembre de 2022, va ser substituïda pel senyor Lluís Daunis, i quan 
es va incorporar de la incapacitat temporal, es va nomenar el senyor Lluís Daunis com a 
tècnic/a superior en dret per acumulació de tasques donada la gran quantitat d’expedients 
de responsabilitat patrimonial endarrerits, pel que es considera necessari cobrir aquesta 
plaça vacant el més aviat possible.  
 
L’article 10.1 a) del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP), estableix que són 
funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, 
són nomenats com a tal per al desenvolupament de funcions pròpies de funcionaris de 
carrera, per l’existència de places vacants, quan no sigui possible la seva cobertura por 
funcionaris de carrera, por un màxim de tres anys, en los termes previstos en l’apartat 4.  
 
L’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, estableix que el personal interí i el personal laboral temporal 
no permanent són seleccionats mitjançant convocatòria pública i que l’ens local pot 
convocar un únic concurs anual, on s’ha d’establir l’ordre de preferència per proveir les 
vacants que es produeixin durant l’any.  
 
Els articles 55 i 72 del TREBEP, estableixen que les administracions públiques han de 
seleccionar al seu personal funcionari i laboral mitjançant els principis constitucionals 
d’igualtat, mèrit i capacitat, i que estructuren els seus recursos humans d’acord amb les 
normes que regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i la distribució de 
funcions.  
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L’article 20.cinc de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2023, estableix que no es podrà contractar personal temporal, ni realitzar 
nomenaments de personal estatutari temporal i de personal funcionari interí excepte en 
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables, en els supòsits i d’acord 
amb les modalitats previstes pel text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en la 
seva redacció donada pel Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en la seva redacció donada per la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, així com en la resta de normativa aplicable.  
 
L’article 40 de l’acord de condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament del 
Masnou, estableix que la durada del període de pràctiques per al grup A1 serà de 6 mesos, 
el qual se suprimirà o la seva durada es reduirà quan la persona hagi ocupat el lloc de 
treball al qual se l’assigna prèviament a través d’un nomenament interí o una contractació 
temporal, pel temps treballat a efectes de compliment del període de prova. En contractes 
temporals el període de prova no podrà ser superior a la meitat del temps total del període 
contractat.  
 
Aquest nomenament s’ha de fer mitjançant un procés selectiu, i donat que no es disposa 
en aquests moments de llista de reserves de tècnics d’administració general, s’ha tingut en 
compte la borsa de treball de tècnics i tècniques genèrica de grup A, aprovada per la Junta 
de Govern Local del dia 7 d’abril de 2022, conforme el cas pràctic que es va realitzar el dia 
16 de setembre de 2022 per a la substitució de la tècnica superior en dret: 
 

ID  N. Reg.  Resultat final proves  Puntuació cas pràctic  Resultat total  

39  E2022002596  14,67 2,65 17,32 

28  E2022002559  15,17 0,30 15,47 

41  E2022002526  14,67 0,75 15,42 

57  E2022001637  12,67 2,15 14,82 

46  E2022002697  14,33 0,00 14,33 

 
La persona amb la puntuació final més alta és el senyor Luis Daunis Mendaña el qual està 
interessat en subscriure aquest nomenament.  
 
El departament de Recursos Humans i Organització ha informat que el nomenament se 
celebrarà conforme la normativa vigent, i la persona ha estat seleccionada conforme els 
principis rectors de la selecció, tenint concedida una compatibilitat respecte d’aquest lloc 
de treball.  
 
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. Nomenar el senyor Lluís Daunis Mendaña tècnic d’administració general interí, per 
cobrir la plaça vacant (1.5.4) de la plantilla de personal funcionari, des del 6 de febrer de 
2023 fins la cobertura definitiva de la plaça, i com a màxim fins el 5 de febrer de 2026, de 
conformitat amb l’article 10.1 a) del TREBEP.  

 
Segon. Adscriure el senyor Lluís Daunis al lloc de treball de tècnic superior en dret. 
 
Tercer. Eximir parcialment del període de sis mesos de pràctiques conforme l’article 40 de 
l’acord de condicions dels empleats i empleades públiques de l’Ajuntament del Masnou, 
donat que ha desenvolupat aquest lloc de treball per un període de quatre mesos i deu 
dies. 
 
Quart. Determinar un període de pràctiques d’un mes i vint dies, el qual serà supervisat pel 
Secretari General de l’Ajuntament. 
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Cinquè. Autoritzar i disposar les retribucions d’aquest nomenament a les aplicacions 
pressupostàries RH 92010 12000, RH 92010 12100, RH 92010 12101, i RH 92010 16000 
de Serveis Generals i secretaria, deixant constància de l’existència de consignació 
pressupostària de la plaça i de crèdit disponible per a fer front a aquest nomenament.  
 
Sisè. Notificar els presents acords a les persones interessades i a la Junta de Personal.  
 
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. - Nomenament d'un agent de la policia local interí per a la substitució de l'empleat 
763 que està realitzant el curs de formació bàsica a l'ISPC. 
 
En aquests moments tenim tres places vacants d’agent de policia, tres agents que estan 
realitzant el curs de formació bàsica a l’ISPC, i un agent de policia en situació d’incapacitat 
temporal de llarga durada. 
 

El cap de la Policia Local ha sol·licitat que es nomenin agents de la policia per cobrir totes 
aquestes necessitats, donat que l’absència d’aquests agents provoca una manca de 
recursos que afecta directament a la seguretat pública del municipi, donat que és un servei 
essencial per la comunitat a fi de poder garantir la pacifica convivència.  
 

Davant el que manifesta el cap de la Policia Local es considera adient procedir a la 
substitució de l’agent Carlos Llopis Medina que es troba realitzant el curs de formació 
bàsica per a policies de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya prova que ha de 
realitzar conforme les bases del concurs-oposició per cobrir dues places d’agent de policia 
local incloses a l’oferta pública d’ocupació 2022. El curs es va iniciar el dia 3 de gener de 
2023 i finalitza el dia 11 d’agost de 2023.  
 

L’article 10.1 b) del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix que són funcionaris interins 
els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com 
a tal per al desenvolupament de funcions pròpies de funcionaris de carrera, per a la 
substitució transitòria dels titulars.  
 

L’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, estableix que el personal interí i el personal laboral temporal 
no permanent són seleccionats mitjançant convocatòria pública i que l’ens local pot 
convocar un únic concurs anual, on s’ha d’establir l’ordre de preferència per proveir les 
vacants que es produeixin durant l’any.  
 

Els articles 55 i 72 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableixen que les 
administracions públiques han de seleccionar al seu personal funcionari i laboral mitjançant 
els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, i que estructuren els seus recursos 
humans d’acord amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la 
mobilitat i la distribució de funcions.  
 

L’article 20.cinc de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2023, estableix que no es podrà contractar personal temporal, ni realitzar 
nomenaments de personal estatutari temporal i de personal funcionari interí excepte en 
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables, en els supòsits i d’acord 
amb les modalitats previstes pel text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en la 
seva redacció donada pel Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en la seva redacció donada per la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, així com en la resta de normativa aplicable.  
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Aquest nomenament s’han de fer mitjançant un procés selectiu, pel que s’ha tingut en 
compte la llista de reserves del concurs-oposició d’agents de la Policia Local unificat de la 
comarca del Maresme, que gestiona la Direcció General de Coordinació de les Policies 
Locals. 
 

Conforme els criteris de gestió d’aquesta llista de reserves, en primer lloc han assignat als 
ajuntaments participants agents interins per procedir a la substitució dels agents en 
pràctiques que estan realitzant el curs de formació bàsica a l’ISPC 
 

La Direcció General de Coordinació de les Policies Locals ens ha assignat l’aspirant Jordi 
Lozano Garcia. 
 

El departament de Recursos Humans i Organització ha informat que el nomenament se 
celebrarà conforme la normativa vigent, i la persona ha estat seleccionada conforme els 
principis rectors de la selecció, no tenint coneixement que incorri en cap situació 
d’incompatibilitat.  
 
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. Nomenar el senyor Jordi Lozano Garcia funcionari interí, com agent de la policia 
local, grup C1, per a la substitució del senyor Carlos Llopis Medina, des del 3 de febrer de 
2023 fins el 11 d’agost de 2023 mentre el senyor Llopis es trobi realitzant el curs de 
formació bàsica a l’ISPC, de conformitat amb l’article 10.1 b) del TREBEP.  
 

Segon. Autoritzar i disposar les retribucions d’aquest nomenament a les aplicacions 
pressupostàries RH 13200 12003, RH 13200 12100, RH 13200 12101, i RH 13200 16000 
de Policia Local, deixant constància del corresponent crèdit disponible per a fer front aquest 
nomenament.  
 
Tercer. Notificar els presents acords a les persones interessades i a la Junta de Personal 
 
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. - Nomenament d'un agent de la policia local interí per a la substitució de l'empleat 
764 que està realitzant el curs de formació bàsica a l'ISPC. 
 
En aquests moments tenim tres places vacants d’agent de policia, tres agents que estan 
realitzant el curs de formació bàsica a l’ISPC, i un agent de policia en situació d’incapacitat 
temporal de llarga durada. 
 
El cap de la Policia Local ha sol·licitat que es nomenin agents de la policia per cobrir totes 
aquestes necessitats, donat que l’absència d’aquests agents provoca una manca de 
recursos que afecta directament a la seguretat pública del municipi, donat que és un servei 
essencial per la comunitat a fi de poder garantir la pacifica convivència.  
 
Davant el que manifesta el cap de la Policia Local es considera adient procedir a la 
substitució de l’agent Antonio González Peña que es troba realitzant el curs de formació 
bàsica per a policies de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya prova que ha de 
realitzar conforme les bases del concurs-oposició per cobrir dues places d’agent de policia 
local incloses a l’oferta pública d’ocupació 2022. El curs es va iniciar el dia 3 de gener de 
2023 i finalitza el dia 11 d’agost de 2023.  
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L’article 10.1 b) del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix que són funcionaris interins 
els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com 
a tal per al desenvolupament de funcions pròpies de funcionaris de carrera, per a la 
substitució transitòria dels titulars.  
 
L’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, en que s’estableix que el personal interí i el personal laboral 
temporal no permanent són seleccionats mitjançant convocatòria pública i que l’ens local 
pot convocar un únic concurs anual, on s’ha d’establir l’ordre de preferència per proveir les 
vacants que es produeixin durant l’any.  
 
Els articles 55 i 72 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en el que s’estableix que les 
administracions públiques han de seleccionar al seu personal funcionari i laboral mitjançant 
els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, i que estructuren els seus recursos 
humans d’acord amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la 
mobilitat i la distribució de funcions.  
 

L’article 20.cinc de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2023, que estableix que no es podrà contractar personal temporal, ni 
realitzar nomenaments de personal estatutari temporal i de personal funcionari interí 
excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables, en els 
supòsits i d’acord amb les modalitats previstes pel text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors, en la seva redacció donada pel Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, 
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en la seva redacció donada 
per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, així com en la resta de normativa aplicable.  
 

Aquest nomenament s’han de fer mitjançant un procés selectiu, pel que s’ha tingut en 
compte la llista de reserves del concurs-oposició d’agents de la Policia Local unificat de la 
comarca del Maresme, que gestiona la Direcció General de Coordinació de les Policies 
Locals. 
 

Conforme els criteris de gestió d’aquesta llista de reserves, en primer lloc han assignat als 
ajuntaments participants, agents interins per procedir a la substitució dels agents en 
pràctiques que estan realitzant el curs de formació bàsica a l’ISPC 
 
La Direcció General de Coordinació de les Policies Locals ens ha assignat l’aspirant Jordi 
González Cabrera. 
 

El departament de Recursos Humans i Organització ha informat que el nomenament se 
celebrarà conforme la normativa vigent, i que la persona ha estat seleccionada conforme 
els principis rectors de la selecció, no tenint coneixement que incorri en cap situació 
d’incompatibilitat.  
 
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. Nomenar el senyor Jordi González Cabrera funcionari interí, com agent de la 
policia local, grup C1, per a la substitució del senyor Antonio González Peña, des del 3 de 
febrer de 2023 fins el 11 d’agost de 2023 mentre el senyor González es trobi realitzant el 
curs de formació bàsica a l’ISPC, de conformitat amb l’article 10.1 b) del TREBEP.  
 

Segon. Autoritzar i disposar les retribucions d’aquest nomenament a les aplicacions 
pressupostàries RH 13200 12003, RH 13200 12100, RH 13200 12101, i RH 13200 16000 
de Policia Local, deixant constància del corresponent crèdit disponible per a fer front aquest 
nomenament.  
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Tercer. Notificar els presents acords a les persones interessades i a la Junta de Personal. 
 
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. - Aprovació de l'adhesió a la sol·licitud de subvenció en el marc del catàleg de la 
XGL 2023. Actuació: “IMPULS DEL SECTOR CREATIU I ARTESÀ COM A SECTOR 
ESTRÀTEGIC AL BAIX MARESME”. 
 
El dia 22 de desembre de 2022 el Ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat el Catàleg 
de Serveis 2023 mitjançant el qual els ens locals poden accedir als diferents recursos de 
suport econòmic, tècnic i material que ofereix la corporació. 
 
Entre d’altres recursos econòmics, l’Oficina de Suport al Teixit Comercial Local de la 
Diputació de Barcelona ofereix el recurs “Cooperació comercial entre diversos ens locals”.  
El recurs pretén donar suport a la definició, el disseny i l’execució d’accions de promoció i 
dinamització que es dugin a terme de manera conjunta entre dos o més ens locals.  
 
En el marc d’aquest recurs i en relació a la convocatòria d’ajuts en el marc de la XGL del 
2022, els ajuntaments d’Alella, el Masnou, Montgat, Teià i Tiana van desenvolupar el 
projecte “IMPULS DE L'ARTESANIA COM A SECTOR ESTRATÈGIC AL BAIX 
MARESME”. Concretament, en aquella ocasió la sol·licitud va ésser tramitada des de 
l’Ajuntament del Masnou.  
 
Es voluntat dels ajuntaments indicats donar continuïtat al projecte impulsat l’any 2022 per 
a desenvolupar noves activitats i consolidar les accions impulsades l’any anterior. És per 
això que en aquesta ocasió l’Ajuntament de Montgat serà l’ajuntament encarregat de 
sol·licitar a través del PMT la sol·licitud d’aquest recurs per a desenvolupar el projecte 
“IMPULS DEL SECTOR  CREATIU I ARTESÀ COM A SECTOR ESTRÀTEGIC AL BAIX 
MARESME” a la qual ens adherirem la resta de municipis participants.  
 
Les condicions de concertació d’aquest recurs són les següents: 
 
a) Condicions de sol·licitud 

 

• La documentació a presentar per part de l’ens sol·licitat és el document de Dades 
tècniques C1-086-23 i la carta d’adhesió de cada ens participant (excepte de l’ens 
sol·licitant). 

• El nombre màxim de sol·licituds a presentar és d’una per ens.  

• La sol·licitud és incompatible amb el recurs de projecte singulars pel mateix objecte. 
 

b) Condicions d’execució i justificació 
 

• El percentatge de cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total 
de l’actuació és del 10%. 

• Les despeses elegibles són les següents: 
 

o Capítol 1, amb la limitació del 20% sobre el total justificat. 
o Capítol 2. Totes a excepció de les despeses de desplaçament, tiquets 

d’aparcament, premis i obsequis, despeses de restauració i productes 
d’alimentació que s’hagin fet servir en les actuacions.  

• S’estableix el límit pel qual la coexecució ha de ser màxim d’un 80% per part d’un 
ens.  

• Pel que fa als terminis d’execució i justificació s’estableix el següent: 
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o Pluriennal, des de l’1 de gener de 2023 al 31 de desembre del 2024 
o Justificació voluntària: primera, fins el 15 de novembre de 2023 i segona des 

del 2 de gener de 2024 al 15 de novembre de 2024. 
o Justificació final: des del 2 de gener de 2025 al 31 de març del 2025. 
o L’import màxim de l’ajut és de 25.000,00 € 

 
Tenint en compte aquestes premisses de sol·licitud i execució, a les reunions de treball 
realitzades entre el personal tècnic vinculat als 5 ajuntaments s’han acordat els següents 
percentatges de participació, i per tant, conseqüentment els següents imports de subvenció 
a percebre i de cofinançament en cas de concessió: 
 

COST TOTAL 21.566,47 €  

   

AJUNTAMENT 
% 
PARTICIPACIÓ IMPORT 

EL MASNOU 50,00% 10.783,24 € 

MONTGAT 24,00% 5.175,95 € 

TIANA 18,00% 3.881,96 € 

ALELLA 6,00% 1.293,99 € 

TEIÀ 2,00% 431,33 € 

TOTAL 100,00% 21.566,47 € 

 

 

 

   

   

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 19.409,82 €  

AJUNTAMENTS  2.156,65 €  

AJUNTAMENT DEL MASNOU 1.078,32 €  

AJUNTAMENT DE MONTGAT 517,60 €  

AJUNTAMENT DE TIANA 388,20 €  

AJUNTAMENT DE ALELLA 129,40 €  

AJUNTAMENT DE TEIÀ 43,13 €  

 
Fonaments jurídics 
 

• Catàleg 2021-2023. Xarxa de Governs Locals 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.  Adherir l’Ajuntament del Masnou a la sol·licitud de subvenció de l’Ajuntament de 

Montgat per portar a terme l’actuació “IMPULS DEL SECTOR  CREATIU I 
ARTESÀ COM A SECTOR ESTRÀTEGIC AL BAIX MARESME” corresponent al 
recurs  “Cooperació comercial entre diversos ens locals”,  en el marc del Catàleg 
de Serveis 2023 i en la modalitat d’execució conjunta, d’acord a l’indicat al quadre 
inferior: 

 
 
 
 

ESTRUCTURA DE FINANÇAMENT 
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Concepte Import 

Cost total de l’acció  21.566,47 € 

Cost corresponent a l’Ajuntament del Masnou 10.783,24 € 

Subvenció a sol·licitar 19.409,82 € 

Subvenció a percebre per l’Ajuntament del Masnou 
en cas de concessió 

9.704,91 € 

Cofinançament per part de l’Ajuntament del Masnou 1.078,32 €  

 
Segon. Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament del Masnou per a procedir a la signatura de la 

corresponent carta d’adhesió. 
 
Tercer.  Notificar la present resolució a tots els ajuntaments participants en l’execució del 

projecte a sol·licitar.  
 
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 del conveni de col·laboració amb la FUMH per al desenvolupament del 
programa Consolida't 2023. 
 
La Fundació Privada Universitària Martí l’Humà ha sol·licitat la signatura d’un conveni 
de col·laboració per tal de desenvolupar el Programa Consolida’t que promou i 
subvenciona íntegrament el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya al Centre d’Empreses Casa del Marquès del Masnou.  
 
L’objectiu del Programa Consolida’t és donar suport a la consolidació, l’enfortiment i la 
reinvenció del treball autònom i les microempreses. 
 
La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou impulsa el 
desenvolupament econòmic i social del municipi i dinamitza el teixit econòmic contribuint 
a la generació d’ocupació estable i de qualitat, com la que genera el treball autònom.  
 
El Centre d’Empreses Casa del Marquès disposa d’aules de formació i espais per 
assessoraments de consolidació empresarial i que l’objectiu del mateix és el suport i 
foment del desenvolupament econòmic del territori, facilitant la superació de l’etapa de 
risc inicial de les empreses de nova o recent creació i la seva integració en el context 
econòmic social. 
 
En data 27 de gener de 2023  la tècnica de Promoció Econòmica ha emès informe en el 
qual exposa la conveniència de signar un conveni de col·laboració entre la Fundació 
Privada Universitària Martí l’Humà i l’Ajuntament del Masnou. 
 
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 en el marc del programa 

Consolida’t entre l’Ajuntament del Masnou i la Fundació Privada 
Universitària Martí l’Humà (FPUMH), any 2023, que s’incorpora a aquest 
informe. 
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Segon. 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. 

 
Tercer. Notificar la present resolució a la Fundació Privada Universitària Martí l’Humà 

(FUMH). 
 
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. - Correcció error material consignació import total atorgat - Convocatòria 2022 - 
Subvencions concurrència competitiva. Línia 3 Llibres de text curs 2022/2023. 
 
1. El 23 de desembre de 2023 l’Alcalde va emetre resolució 2022LLD003776, en relació a 
la convocatòria 2022, corresponent a les subvencions atorgades de la línia 3, llibres de text 
curs 2022/2023, referent a les subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància i 
l’adolescència, per import total de 23.704,29 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 23.704,35 euros.  
 
Aquesta diferència en 0,06 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 23.704,29 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 adoptats per l’Alcalde en 
resolució 2022LLD003776 de data 23 de desembre de 2022, d’acord amb el següent: 
 
On diu: 
 

“Cinquè.- Atorgar l’import de 23.704,29 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, (...)” 
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Ha de dir: 
 

“Cinquè.- Atorgar l’import de 23.704,35, 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, (...)” 
 

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.  
 
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 l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i l'Ajuntament del 
Masnou relatiu a l'assumpció i el repartiment de les despeses de funcionament i 
manteniment de l'Institut Escola Lluís Millet. 
 
En data 14 de juliol de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar, entre altres, la minuta 
del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament d’Educació, i l’Ajuntament del Masnou, relatiu a l’assumpció i repartiment 
de les despeses de funcionament i manteniment de l’Institut Escola Lluís Millet. 
 

En els pactes segon i tercer d’aquest conveni s’estableixen les despeses de funcionament 
i manteniment, i es determina el percentatge d’aquestes despeses que assumeix 
l’Ajuntament del Masnou fonamentat en l’ús educatiu que correspon a la relació 
prorratejada que s’estableix entre els alumnes d’Educació Infantil i Primària sobre el total 
de la matrícula del centre. A més, l’Ajuntament també assumeix les despeses associades 
al personal subaltern encarregat de l’edifici que ocupen els alumnes d’Educació Infantil i 
Primària. 
 

Per a cada curs escolar el Departament d’Educació, en cas de variació de nombre 
d’alumnes o del càlcul estimat de despeses de funcionament del centre, actualitza l’annex 
del conveni. En aquest senti,  en data 24 de gener, mitjançant la plataforma EACAT 
(número de registre d’entrada E2023001577), el Departament d’Educació va presentar 
l’addenda del curs 2022/2023 al conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament del 
Masnou, relatiu a l’assumpció i el repartiment de les despeses de funcionament i 
manteniment de l’Institut Escola Lluís Millet. 
 

Vist l’informe del tècnic d’Educació de data 31 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’addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament del Masnou 
relatiu a l’assumpció i el repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de 
l’Institut Escola Lluís Millet, corresponent al curs 2022/2023, el text de la qual es reprodueix 
a continuació: 
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“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I 
L’AJUNTAMENT DE EL MASNOU RELATIU A L’ASSUMPCIÓ DE LES DESPESES QUE 
DERIVEN DEL FUNCIONAMENT DE L’INSTITUT ESCOLA LLUÍS MILLET. 
 
REUNITS 
 

D'una part, el senyor Jean-Marc Segarra i Mauri, director general de Centres Públics del 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, nomenat mitjançant el Decret 113/2021, 
d’1 de juny (DOGC núm. 8423, de 02.06.2021), que actua en nom i representació de l'esmentat 
Departament i en exercici de les competències que li delega la Resolució EDU/1355/2022, de 5 de 
maig, de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Educació (DOGC 8665, 
d’11/05/2022). 
 
D’altra part, l’Il·lustríssim senyor Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde President de l’ajuntament del 
Masnou en virtut del seu nomenament a la sessió plenària del dia 15 de juny de 2019 i en virtut de 
les facultats que li són reconegudes a l’apartat a) de l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat per subscriure aquesta addenda i a tal efecte, 
 

EXPOSEN 
 
1. Que en data 19 de juliol de 2022 es va subscriure un conveni de col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de El 
Masnou relatiu a l’assumpció de les despeses que deriven del funcionament de l’Institut Escola Lluís 
Millet, codi 08077393. 
 
2. Que d’acord amb el pacte segon del conveni de col·laboració esmentat, per a cada curs escolar 
el Departament d’Educació actualitza, si escau, el quadre de distribució de superfícies i espais.  
 
3. Que per al curs 2022-2023 hi ha canvis numèrics que afectes al percentatge de les despeses. 
 

Per tant, en aplicació de les clàusules del Conveni de col·laboració, ambdues parts, 
 
ACORDEN 
 
Formalitzar aquesta addenda per al curs 2022-2023 actualitzant el Conveni de col·laboració amb la 
clàusula i annexos següents, que es mantindran si no hi ha canvis, per els cursos successius, 
d’acord amb la vigència del conveni de 19 de juliol de 2022. 
 
Modificar l’annex que quedarà de la manera següent: 
 

Annex al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de El Masnou relatiu a l’assumpció i el 
repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de l’Institut Escola Lluís Millet 
 
1. Distribució d’alumne del curs 2022/2023  
 

 Escola Institut Total 

Percentatge 
d’alumnes 

79,52% 20,48% 100% 

Alumnes 361 93 454 

Grups 15 4 19 

 
 
 
2. Estimació de despeses de funcionament 
 

Neteja Electricitat Calefacció Manteniment Total 

47.604,04 6.021,85 7.856,02 13.661,15 75.143,05 € 

 
3. Import 
 
Despesa estimada x Percentatge d'alumnes  15.389,30 € 
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I en prova de conformitat signen les parts en el lloc i data indicats a la signatura electrònica d’aquest 
document.” 

 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’addenda del conveni. 
 
Tercer.- Trametre l’addenda signada 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 Serveis Territorials al Maresme- Vallès Oriental del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució a la Intervenció i a la Tresoreria municipals. 
 
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 conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació (Institut Mediterrània del 
Masnou) i les escoles bressol municipals, 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. 
 
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. 
 

Durant l’any 2022 la Junta de Govern Local va aprovar diversos convenis de col·laboració 
amb els centres educatius d’educació secundària per al desplegament del projecte de 
servei comunitari a l’ESO, que es realitzaran a serveis com la Biblioteca pública Joan 
Corominas, les escoles bressol municipals i el centre de formació de persones adultes del 
Masnou (CFPAM). 
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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 desenvolupar aquest projecte a les escoles bressol municipals La Barqueta i Sol Solet, 
en el mateix sentit en què es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut Maremar 
i les escoles bressol municipals a la Junta de Govern Local del 3 de novembre de 2022. 
 

La signatura d’aquest conveni no comportarà obligacions econòmiques a l’Ajuntament del 
Masnou. 
 
Vist l’informe favorable del tècnic d’Educació de data 27 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 el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Mediterrània, i l’Ajuntament del Masnou, 
mitjançant les escoles bressol municipals, 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 (Institut Mediterrània del Masnou) i les escoles bressol municipals, 
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 del centre Institut Mediterrània, nomenat amb data 1 de juliol 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 de l’Ajuntament del Masnou i en nom del servei d’escoles bressol municipals La 
Barqueta i Sol Solet, el senyor Jaume OIiveras Maristany, que n’és alcalde i que actua 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 
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.  
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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, mitjançant l’Institut Mediterrània, l’Ajuntament del Masnou, 
mitjançant les escoles bressol municipals La Barqueta i Sol Solet, 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. Les escoles bressol municipals es comprometen 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. L’Institut Mediterrània 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. 
 
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. 
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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 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. 
 
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. 
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13. - Llicència d’obres majors al carrer de Santa Madrona, núm. 9 del Masnou. 
 
Amb data 30 d’agost de 2022, el senyor Alexandre Bantulà Gómez, en representació de la 
senyora Josefina Cruz Fortuny, va sol·licitar llicència d’obres majors per la reforma i 
ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer de Santa Madrona,  núm. 9 del Masnou, 
amb referència cadastral 3633004DF4933S0001PL, expedient núm. X2022015441.  
 
Amb data 23 de desembre de 2022, el senyor Alexandre Bantulà Gómez, en representació 
de la senyora Josefina Cruz Fortuny presentà documentació per esmenar les deficiències 
indicades a l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 4 de novembre de 2022. 
 
Amb data 23 de gener de 2023, l’arquitecta municipal, un cop examinada la documentació 
presentada, va informar favorablement el projecte presentat, podent procedir a la concessió 
de la llicència d’obres majors sol·licitada, la qual està subjecta a la liquidació de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i de la taxa per llicències en matèria 
d’urbanisme, d’acord amb el que estableixen les ordenances fiscals reguladores. 
 
L’art. 5è.1 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de plaques, patents i altres distintius 
anàlegs estableix la quota tributària per cada placa d’obres, per import de 20,30 €. 
 
En aplicació de l’article 5è.1.a) de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències en 
matèria d’urbanisme, i de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, es considera que és d’aplicació el mòdul bàsic de la tipologia 
assenyalada en l’annex citat a l’article 9è de l’ordenança fiscal reguladora de l’ICIO, 
resultant la liquidació següent: 
 
Pressupost segons projecte:  121.168,32 €. 
 
a) Càlcul de pressupost segons mòduls: 

 
  

 Superfície (m2) Valor unitari (€/m2) C1 C2 Pressupost (€) 

Pressupost 

Reforma 
unifamiliar 

aïllada 
>150m2 

148,00 995,22 1 0,7 103.104,79 

 

Ampliació 
unifamiliar 

aïllada >150 
m2 

86,17 995,22 1 1 85.758,11 

 
 

 

     

 

188.862,90 
 

 

  Pressupost (€) Tipus  Liquidació (€) 

Taxa Reforma i ampliació 188.862,90 1,50 % 2.832,94 

ICIO Reforma i ampliació 188.862,90 4,00 % 7.554,52 

    10.387,46€ 

 
La liquidació ascendeix a la quantitat de 10.387,46€ 
 
b) Dipòsits i fiances 
Dipòsit per restitució de la urbanització 
 

 

RESTITUCIÓ DE LA URBANITZACIÓ  
C/ Mare de Déu de Núria i C/ Santa 
Madrona  

123,94 104,55 12.957,93 
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La liquidació ascendeix a la quantitat de 12.957,93 €. 
 
c) Placa d’obres 
L’import de la placa d’obres ascendeix a la quantitat de 20,30 € 

 
Amb data 27 de gener de 2023, el tècnic de gestió de l’Àrea de Territori va emetre informe 
jurídic favorable en relació amb la sol·licitud de llicència municipal d’obra major amb codi 
d’expedient X2022014343, de conformitat amb els articles 188.3 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 13.3 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i en els termes de l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal amb data 
29 de desembre de 2022. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 29 d’octubre de 2020, acceptà 
l’ampliació i la modificació de la delegació de competències acordada pel dictamen aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió de 30 de setembre de 2020 (Publicació al 
BOPB de data 4-11-2020). En conseqüència, correspon a la Diputació de Barcelona, a 
través de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), l’exercici de les funcions delegades de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’aquests tributs municipals amb efectes a partir 
de l’1 de gener de 2021. 
 
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 llicència municipal d’obres majors a senyora Josefina Cruz Fortuny per la 
reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer de Santa Madrona,  núm. 9 del 
Masnou, amb referència cadastral 3633004DF4933S0001PL, expedient núm. 
X2022015441. 
 

2. Fixar la base imposable per realitzar la liquidació en 188.862,90 €. 
 

3. Aprovar la liquidació de la taxa per llicències en matèria d’urbanisme d’acord amb les 
ordenances fiscals, per import de 2.832,94 € al subjecte passiu Josefina Cruz Fortuny, amb 
DNI ***527***. 
 

4. Procedir a la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import 
de 7.554,52 € al subjecte passiu Josefina Cruz Fortuny, amb DNI ***527***. 
 

5. 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 en matèria d’urbanisme i de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  
 

6. Aprovar la liquidació de la taxa per la concessió de plaques, patents i altres distintius 
anàlegs per import de 20,30 €, al subjecte passiu Josefina Cruz Fortuny, amb DNI ***527***. 
 
7. Donar trasllat d’aquesta resolució a l’àrea d’Hisenda als efectes de practicar la liquidació 
aprovada per la concessió de plaques, patents i altres distintius anàlegs.  
 

8. Comunicar que l’ingrés de l’import del dipòsit per restitució de la urbanització, per import 
de 12.957,93 €, es pot fer mitjançant transferència bancària, al compte número ES16 0182 
6035 4302 0008 1063 de l’entitat BBVA, indicant el nom del titular i el número d’expedient 
d’obres, o bé per mitjà de la constitució d’aval bancari intervingut per notari. 
 

9. Informar a la senyora Josefina Cruz Fortuny, que les obres s’han d’executar en el termini 
màxim de VINT-I-QUATRE MESOS i s’han de començar dins els primers SIS MESOS, a 
comptar a partir de l’endemà de la data de notificació de l’acord de concessió de la llicència, 
havent-se d’executar de conformitat amb les condicions generals i particulars que 
s’acompanyaran a la llicència.  
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10. Informar a la senyora Josefina Cruz Fortuny que, d’acord amb l’informe tècnic emès 
per l’arquitecta municipal amb data 23 de gener de 2023,  
 

NO es podrà iniciar les obres fins que no s’obtingui informe favorable del tècnic 
havent aportat: 
 

▪ Projecte executiu signat i visat. 
▪ Full d'acceptació de residus per part d’un gestor autoritzat. 
▪ Document justificatiu de que s’ha dipositat l’aval de gestió de residus 

corresponent. 
▪ Document d’acceptació i IAE de l’empresa constructora.  

 
Altres condicions: 

 

▪ Aquesta llicència no atorga permís per a la col·locació de sacs al carrer, 
s’haurà de tramitar el corresponent permís. 

▪ Qualsevol actuació que pugui afectar a l’enllumenat públic s’haurà de 
notificar als serveis tècnics de l’ajuntament. 

 
▪ L’obra haurà de quedar degudament tancada, protegida i senyalitzada, si 

per la tipologia de l’obra fos necessari l’ocupació de la via pública caldrà 
sol·licitar el permís corresponent  segons ordenança  municipal de  
l’edificació. 
 

▪ Projecte de connexió al clavegueram:  
Si es fa nova connexió al clavegueram existent s’haurà d’aportar sol·licitud 
d’obres menors del projecte de connexió al clavegueram d’acord al Pla 
Director de clavegueram. Abans de realitzar la connexió al clavegueram s’ha 
d’avisar a l’Ajuntament per tal que passi el tècnic responsable de 
clavegueram per garantir mitjançant inspecció visual que la connexió s’ha 
realitzat correctament.  

 

11. Notificar aquests acords al senyor Alexandre Bantulà Gómez, en representació de la 
senyora Josefina Cruz Fortuny. 
 
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. - Canvi de modalitat de la garantia definitiva de la contractació administrativa de 
les obres d’urbanització de l’àrea de gossos de la fase 5 del Parc Vallmora. 
Procediment negociat sense publicitat i tramitació d'urgència. LIC 40/2022. 
 
 

Per Decret d’Alcaldia de data 30 de desembre de 2022, es va adjudicar el contracte 
administratiu de les obres d’urbanització de l’àrea de gossos de la fase 5 del Parc Vallmora 
(licitació LIC 40/2022, pel procediment negociat sense publicitat i tramitació d’urgència) a 
l’empresa COYNSA 2000, SL, amb CIF B59856351. Expedient X2022022312. 
 

En el termini de presentació de la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte, 
COYNSA 2000, SL, va sol·licitar expressament que la garantia definitiva per import de 
4.935,67 € i corresponent al 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, es 
constituís mitjançant la retenció de l’import del primer o primers pagaments que realitzés 
l’Ajuntament, tot d’acord amb l’establert a l’article 108.2 de la LCSP i a la clàusula 13a del 
plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació LIC 40/2022. 
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Amb data 26 de gener de 2023, la senyora Ana María Sánchez Yubero, en representació 
de l’adjudicatària COYNSA 2000, SL, va presentar instància electrònica en aquest 
Ajuntament manifestant la voluntat de modificar la modalitat de la garantia definitiva 
constituïda, passant de la retenció del primer pagament requerida inicialment a la modalitat 
de constitució d’aval. 
 

Consta en l’expedient de contractació X2022022312 la carta de pagament (ordre de 
constitució de dipòsits) de l’aval número 1099/23 per import de 4.935,67 € constituït per 
COYNSA 2000, SL amb data 01 de febrer de 2023. 
 
Aquest acord de la Junta de Govern Local 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.- MODIFICAR la modalitat de la garantia definitiva del contracte administratiu de 
les obres d’urbanització de l’àrea de gossos de la fase 5 del Parc Vallmora (licitació LIC 
40/2022, pel procediment negociat sense publicitat i tramitació d’urgència),  constituïda per 
l’adjudicatària COYNSA 2000, SL, amb CIF B59856351, passant de la modalitat de retenció 
dels primers pagaments a la constitució d’aval 1099/2023 per un import de 4.935,67 €. 
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatària COYNSA 2000, SL. 
 
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. - Informacions de l'alcalde, dels tinents d'alcalde i dels regidors. 
 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany informa del punt següent:  
 

Gabinet d’Alcaldia  
 
Defunció de l’exregidor Miquel Alfons Verdejo i López 

L’Ajuntament del Masnou lamenta la defunció de l’exregidor Miquel Alfons Verdejo i 

López. Va ser regidor de Convergència i Unió (CiU) durant el mandat 1999-2003, quan 

va assumir la regidoria de Règim Interior i Policia Local, com a membre de l’Equip de 

Govern presidit per Josep Azuara. L’any 2007 Verdejo es va presentar a les eleccions 

municipals com a alcaldable del Grup Independent del Masnou (GIM). 

 
La Sra. Neus Tallada Moliner informa dels punts següents:  
 

Regidoria de Turisme i promoció del municipi 

 

Itinerari El Masnou sota les bombes 

El diumenge 29 de gener va tenir lloc l’itinerari El Masnou sota les bombes, que 

ressegueix el rastre dels bombardeigs al poble. 
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Regidoria de Cultura 
 
Presentació llibre 
El divendres 27 de gener va tenir lloc la presentació del llibre Fugir era el més bell que 
teníem, a càrrec de la seva autora, Marta Marín-Dòmine. En el marc del Dia 
Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust es a 
presentar aquest assaig, on l’autora aborda el passat del seu pare, Joaquim Marín. 

 
Biblioteca 
El divendres 27 i dimarts 31 de gener van tenir lloc les visites escolars.  
El dimarts 31 de gener va tenir lloc el Club de lectors intrèpids. 
Fins el 29 de gener, aula d’estudi d’hivern. 

  
Casa de Cultura 
El dissabte 28 de gener es va inaugurar la mostra Tornar a l’ànima, de Lluís Ribas. 
L’artista va presentar el seu nou llenguatge expressiu al poble on va néixer i créixer. 

 
Espai Escènic Iago Pericot 
El dissabte 28 de gener l’EEIP va acollir la proposta Quanta, quanta guerra! que parla 
de la necessitat universal de volar del niu i conèixer món. 

 
La Sra. Cristina Ramos Santamaria informa del punt següent: 
 

Regidoria d’Educació 
 
Celebració del Dia de la No-violència i la Pau 
El dilluns 30 de gener prop de 500 infants i adolescents van protagonitzar l’acte 
commemoratiu del Dia Escolar de la No-violència i la Pau. Enguany van vehicular els 
seus missatges a favor de la cultura de la pau a través de l’art. També va col·laborar 
l’EMUMM amb la interpretació de peces musicals. 

 
La senyora Mónica González Huerva informa del punt següent: 
 

Regidoria d’accessibilitat i diversitat funcional 
 
Xerrada Dol d’un diagnòstic 
El dimarts 31 de gener va tenir lloc la xerrada Com afrontar el dol d’un diagnòstic, a 
càrrec del CDIAP de la Fundació Maresme. 

 
El Sr. Albert Alfaro Giró informa del punt següent 
  

Regidoria de Mobilitat i Via Pública 
 
S’instaura una xarxa de vies pedalables 
Aquesta setmana s’han pintat els primers senyals horitzontals que serviran per 
identificar les vies pedalables compartides del Masnou. Amb aquesta xarxa es volen 
facilitar els desplaçaments en bicicleta, traçant els itineraris més segurs i eficaços per 
moure’s d’un extrem a l’altre del municipi. 

 
La senyora Sílvia Folch Sánchez informa del punt següent: 
  

Regidoria de Manteniment, serveis municipals i paisatge 
 

Manteniment 
Entre el 17 i 18 de gener es va substituir l’equip de climatització del casal d’Avis Can 
Mandri. 
El dijous 26 de gener es van substituir les portes de l’ascensor de la Plaça de la Llibertat. 
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L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, 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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