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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 del 9 de febrer de 2023. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió del 9 de febrer de 2023 per assentiment. 
 
2. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
2.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 0384/2023 de data 15 de febrer de 
2023, pel qual s’avoca la competència per la sol·licitud de subvenció Treball i Formació 
2023 - Línies PANP, MG52 i DONA, expedient núm. X2023003027. 
 
2.2 Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 0393/2023 de data 15 de febrer de 
2023, pel qual s’avoca la competència per la contractació de quatre joves mitjançant 
contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis 
en el marc del programa primera experiència, expedient núm. X2023003649. 
 
3. - Adjudicació del contracte mixt de subministrament i manteniment d’un sistema 
d’informació geogràfica municipal (GIS) a l’Ajuntament del Masnou, LIC 37/2022. 
 
En data 1 de desembre de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar la contractació i els 
plecs de clàusules administratives i tècniques particulars per a l’adjudicació del contracte 
mixt de subministrament i manteniment d’un sistema d’informació geogràfica municipal 
(GIS) a l’Ajuntament del Masnou. 
 
La licitació es va anunciar al perfil de contractant de la pàgina web de l’Ajuntament del 
Masnou, en data 2 de desembre de 2022, finalitzant el termini de presentació d’ofertes el 
dia 20 de desembre de 2022. 
 
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 la següent empresa: 
 

1. Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics, SL 
 
Segons la reunió de la Mesa de contractació, efectuada de forma telemàtica en data 11 de 
gener de 2023, es va acordar admetre l’única empresa licitadora al procediment de licitació 
en haver presentat correctament la documentació administrativa continguda en el sobre 
digital A. 
 
En aquesta mateixa data, la mesa de contractació va acordar per unanimitat, procedir a 
l’obertura del sobre digital B que conté la documentació relativa als criteris avaluables 
mitjançant judici de valor, presentat per l’única empresa licitadora. 
 
D’acord amb l’informe tècnic emès pel cap de sistemes d’informació i processos de data 
15 de gener de 2023, la puntuació obtinguda, un cop aplicats els criteris de valoració 
d’acord amb l’estipulat a la clàusula 12.1.2 del plec de clàusules administratives particulars 
que regeixen la licitació va ser la següent: 
 

Criteri Consultoria Tècnica Nexus 
Geogràfics, SL 

Senzillesa i facilitat d’ús dels serveis (màxim 8 
punts) 

8 punts 

Funcionalitat del programari (màxim 7 punts) 6,5 punts 

TOTAL 14,5 punts 
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En data 17 de gener de 2023 la Mesa de contractació es va reunir per a procedir a l’obertura 
del sobre digital C que contenia la proposta econòmica i resta de criteris quantificables 
automàticament. 
  
Segons acta de la mesa de contractació de data 23 de gener de 2023 i d’acord amb 
l’informe tècnic de valoració de data 19 de gener de 2023, un cop aplicats els criteris de 
valoració d’acord amb l’estipulat a la clàusula 12.1.1 dels plecs de clàusules administratives 
particulars la puntuació de l’única empresa licitadora en relació als criteris avaluables 
automàticament va ser la següent: 
 

Criteri Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics 
Punts 

Preu Subministrament (sense IVA) 35 punts 

Preu anual manteniment (sense IVA) 20 punts 

Hores addicionals formació QGIS 7 punts 

Certificació ENS 7 punts 

Hores anuals addicionals de treballs 
d’analista 

7 punts 

Adaptació a la imatge corporativa 5 punts 

Disposa API de mapes  4 punts 

TOTAL 85 PUNTS 

 
La puntuació total obtinguda de la suma de tots els criteris avaluables que depenen d’un 
judici de valor i dels criteris quantificables automàticament va ser la següent:  
 

Criteri Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics 
Punts 

Criteris avaluables de forma automàtica 85 punts 

Criteris avaluables mitjançant judici de valor 14,50 punts 

TOTAL 99,50 punts 

 
Per tant, la valoració total obtinguda pel licitador va ser de 99,50 punts. 
 
Com a resultat de la valoració la Mesa de contractació va proposar a l’òrgan de 
contractació: 
 

1. Adjudicar el contracte de subministrament i manteniment d’un sistema sd’informació 
geogràfica municipal-GIS  a l’empresa Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics, SL  
previ compliment i presentació de la documentació que s’especifica a la clàusula 17 
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 al licitador perquè presentés observacions o 
reserves, sense que se n’hagin presentat.  
 
L’empresa Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics, SL va presentar la documentació 
requerida dins el termini atorgat i va constituir la garantia definitiva.  
 
Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 31 de gener de 2023, de revisió de la 
documentació aportada per l’empresa que ha estat proposades adjudicatària del contracte.  
 
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. 
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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  
11,17 i 23 i 31 de gener de 2023 pel que fa a valoracions, classificació de les ofertes i 
proposta d’adjudicació. 
 
Tercer. Adjudicar el contracte mixt de subministrament i manteniment d’un sistema 
d’informació geogràfica municipal (GIS) a l’Ajuntament del Masnou a l’empresa Consultoria 
Tècnica Nexus Geogràfics, SL amb CIF B17525429, 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:  
 

• Preu pel subministrament : 19.500,00 € (IVA exclòs); 23.595,00 (21% IVA inclòs). 

• Preu anual manteniment : 3.750,00 € (IVA exclòs); 4.537,50 (21% IVA inclòs). El 
preu pels 3 anys de durada del contracte de manteniment és 11.250,00 € (IVA 
exclòs); 13.612,50 € (21% IVA inclòs). 

• 15 hores de formació addicionals de formació presencial QGIS 

• Posseeix certificació ENS 

• 15 hores anuals addicionals de treballs d’analista 

• Adaptació a la imatge corporativa 

• Disposa d’una API de mapes per inserir al web municipal. 
 
Quart. Aixecar la condició suspensiva respecte a l’adjudicació del contracte de 
subministrament i manteniment d’un sistema d’informació geogràfica municipal-GIS 
acordada per la Junta de Govern Local de data 1 de desembre 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) el 16 de desembre de 
2022. 
 
Cinquè.- Disposar la despesa màxima de 37.207,50 € (IVA inclòs)  a favor de l’empresa 
Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics, SL amb CIF B17525429, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i els imports i anualitats següents:     
 

 Import sense IVA IVA Import amb IVA 

2023 (inversió) 19.500,00 €  4.095,00 €  23.595,00 €  

2024 (10 mesos) 3.125,00 €  656,25 €  3.781,25 €  

2025 3.750,00 €  787,50 €  4.537,50 €  

2026 3.750,00 €  787,50 €  4.537,50 €  

2027 (2 mesos) 625,00 €  131,25 €  756,25 €  

Total 30.750,00 €  6.457,50 €  37.207,50 €  

   
Essent la distribució per aplicacions pressupostaries: 
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Exercici 

SI.49110.64100 
Projecte 

2020/2/SI/1 SI.92050.22799  Total 

2023 23.595,00 €  -   €  23.595,00 €  

2024 -   €  3.781,25 €  3.781,25 €  

2025 -   €  4.537,50 €  4.537,50 €  

2026 -   €  4.537,50 €  4.537,50 €  

2027 -   €  756,25 €  756,25 €  

  Total 37.207,50 €  
 
El pagament del servei es realitzarà mitjançant la presentació per part de l’empresa 
adjudicatària de les factures corresponents en el Registre Electrònic de factures de 
l’Ajuntament, i en els termes que disposa la clàusula 26a del plec de clàusules 
administratives particulars. Aquesta factura haurà d’estar conformada prèviament pel 
responsable del contracte. 
 

• Respecte al subministrament de l’aplicació i la seva posada en funcionament 
l’empresa adjudicatària podrà emetre tres factures diferents segons les fases 
següents: 

 
▪ Un 25% del total en el moment del lliurament del programari 
▪ Un 25% del total quan estiguin realitzades les formacions i la posada 

en funcionament de les eines 
▪ El 50% restant quan estiguin realitzades les integracions i 

recepcionat el contracte. 
 

• Respecte al manteniment es facturarà per trimestres vençuts una vegada vençut el 
període de garantia de sis mesos a comptar des de la data de l’acta de recepció del 
contracte. 

 
El contracte s’executarà en les tres fases següents: 
 

- Implantació, formació i posada en funcionament: amb una durada màxima de 6 
mesos a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte administratiu 
(l’inici del contracte està previst pel dia 1 de març de 2023). 

- Període de garantia de manteniment i suport: amb una durada de 6 mesos des de 
la implementació i posada en funcionament. 

- Manteniment i suport anual: amb una durada de 3 anys des de la finalització del 
període de garantia del manteniment i suport. 

 
El servei de manteniment i suport anual podrà ser prorrogat per un màxim d’1 any més. 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. Declarar la plurianualitat de la despesa corresponent al manteniment del producte i 
adoptar el compromís de dotar els pressupostos dels exercicis corresponents del crèdit 
adequat i suficient per atendre les despeses que se’n deriven. 
 
Setè. Comunicar a l’empresa Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics, SL que dins el termini 
de quinze dies hàbils a comptar des del següent a la remissió de la notificació de 
l’adjudicació, haurà de procedir a la formalització del contracte. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord a Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics, SL i publicar-lo al 
perfil de contractant. 
 
Novè. Publicar la formalització del contracte al perfil de contractant i al registre públic de 
contractes. 
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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. 

 
4. - Nomenament d'un tècnic d'administració general en haver aprovat el concurs-
oposició per cobrir la plaça vacant inclosa a l'OPO 2022. 
 
La Junta de Govern Local de 10 de febrer de 2022 va aprovar l’oferta d’ocupació pública 
2022, la qual va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en 
data 17 de febrer de 2022, en la que hi ha una plaça de tècnic/a d’administració general 
(A1) de l’escala administració general, subescala tècnica, vacant en la plantilla de personal 
funcionari.  
 
L’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de 2007, de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, 
disposa que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que 
hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de 
l'oferta d'ocupació pública, o mitjançant un altre instrument similar de gestió de la provisió 
de les necessitats de personal, el que comportarà l'obligació de convocar els corresponents 
processos selectius per a les places compromeses i fins un 10% addicional, fixant el termini 
màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas, l'execució de l'oferta d'ocupació 
pública o instrument similar haurà de desenvolupar-se dintre del termini improrrogable de 
tres anys.  
 
En data 24 de febrer de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar les bases del concurs-
oposició per cobrir una plaça de tècnic/a d’administració general de l’escala administració 
general, subescala tècnica, vacant en la plantilla de personal funcionari, inclosa a l’oferta 
pública d’ocupació 2022, així com la convocatòria d’aquest procés selectiu per proveir una 
plaça de tècnic/a d’administració general (A1).  
 
L’article 90 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, estableix que les convocatòries es regeixen pel que amb 
caràcter general preveu aquest Reglament. Cada convocatòria s'ha de publicar al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al butlletí oficial de la província, i s'han d'anunciar el 
nombre de places per categories i el lloc en el qual estaran exposades les bases de les 
convocatòries.  
 
Les bases han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de 14 de març de 2022, i 
la convocatòria al DOGC del dia 11 d’abril de 2022.     
 
Els dies 22 i 30 de novembre de 2022, 15 de desembre de 2022, 17 de gener de 2023 i 2 
de febrer de 2023 s’han portat a terme les proves del procés selectiu per a cobrir una plaça 
de tècnic/a d’administració general (A1), de l’escala administració general, subsescala 
administrativa, el resultat final del qual ha estat el que es detalla a continuació, fent-se 
públic el dia 3 de febrer de 2022:  
 

ID N. Reg. 
Prova 
teòrica 

Català 
C1 

Prova 
Pràctica 

Total 
mèrits 

Resultat 
final 

1 E2022007526 16,67 Exempt/a 17,25 0 33,92 

2 E2022007504 11,67 Apte/a 12,75 0,5 24,92 

 
A la vista del resultat final el tribunal ha proposat a la Junta de Govern Local el nomenament 
del senyor Adrià Moya López com tècnic d’administració general, escala administració 
general subescala tècnica.  
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L’article 81 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el que s’estableix que dintre del termini 
de vint dies naturals des que es facin públiques les llistes d'aprovats, els aspirants 
proposats han d'aportar davant la corporació local convocant els documents acreditatius 
de les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria.  
 
La base 13a de les bases generals estableix que en el termini de vint dies naturals a partir 
de la publicació dels resultats del procés selectiu, l'aspirant o aspirants seleccionats 
presentaran, a l’Àrea de Recursos Humans, els documents que acreditin que compleixen 
les condicions exigides a la base quarta; i que no es podrà efectuar el nomenament o la 
contractació de l'aspirant proposat si, dins del termini indicat i, llevat de casos de força 
major, la persona no presenta la documentació exigida o si del seu examen es dedueix que 
manca un o més requisits essencials.  
 
En data 7 de febrer de 2023 el senyor Adrià Moya López ha presentat la documentació 
requerida per la base 13a de les bases generals que regeixen els processos selectius 
d’aquest ajuntament, per tant, en el termini de vint dies naturals a partir de la publicació 
dels resultats del procés selectiu, l'aspirant seleccionat ha presentat al departament de 
Recursos Humans i Organització, els documents que acreditin que compleix les condicions 
exigides a la base quarta, de les bases generals.  
 
Conforme l’article 14 de les bases generals, a la vista de la proposta del tribunal i de la 
documentació presentada per l'aspirant, sempre que siguin conformes al que disposen 
aquestes bases, l’alcalde resoldrà motivadament el procés selectiu, nomenant els aspirants 
aprovats. El nomenament que s’efectuarà com a funcionari interí, en pràctiques o bé 
funcionari de carrera, segons s’escaigui. En aquesta resolució, l'alcalde procedirà a 
l’adjudicació dels llocs de treball vacants i indicarà les funcions concretes que s'assignen a 
cada persona, les quals, no obstant això, podran ser modificades, substituïdes, revocades 
o alternades amb d’altres, d'acord amb la normativa vigent en cada moment.  
 
Conforme l’article 15 de les bases generals en la resolució de nomenament s’ha de 
preveure un nomenament en pràctiques per al personal de nou ingrés. El període de 
pràctiques es farà a la mateixa seu corporativa, sota la tutoria d'una persona que sigui 
funcionària de carrera o personal laboral fix designada per l’Alcaldia. La durada del període 
de serà de sis mesos per a places de Grup A (subgrup A1 i A2).  
 
El període de pràctiques se suprimirà, o la seva durada es reduirà, quan la persona hagi 
ocupat el lloc de treball que se li assigna prèviament a través d’una contractació o 
nomenament temporal, pel temps treballat a efectes de compliment del període de 
pràctiques.  
 
El senyor Adrià Moya López està prestant serveis com a tècnic d’administració general en 
aquest ajuntament per un període superior a sis mesos.  
 
Per últim, i conforme l’article 14.4 de les bases generals, aquelles persones que, com a 
mínim hagin superat una de les proves eliminatòries, podran formar part d'una llista 
d'espera per cobrir possibles vacants o substitucions de caràcter temporal. Aquestes llistes 
estaran ordenades per valor de puntuació i tindran un període de vigència de dos anys.  
 
El departament de Recursos Humans i Organització ha informat favorablement el procés 
selectiu i el nomenament proposat. 
 
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: 
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Primer. Nomenar el senyor Adrià Moya López, tècnic d’administració general, escala 
administració general, subescala tècnica, en haver aprovat el concurs-oposició per cobrir 
una plaça de tècnic d’administració general vacant a la plantilla de personal funcionari i 
inclosa a l’oferta pública d’ocupació 2022, convocat per la Junta de Govern Local de 24 de 
febrer de 2022, conforme la proposta del tribunal qualificador i a la vista del resultat del 
procés selectiu celebrat els dies Els dies 22 i 30 de novembre de 2022, 15 de desembre de 
2022, 17 de gener de 2023 i 2 de febrer de 2023.  

 
Segon. Publicar el nomenament al Butlletí oficial de la Província, atorgant un mes des de 
la publicació per a la presa de possessió.  
 
Tercer. Adjudicar al senyor Adrià Moya López el lloc de treball de tècnic de gestió de l’àrea 
de Territori.  
 
Quart. Autoritzar i disposar les retribucions d’aquest nomenament a les aplicacions 
pressupostàries del capítol 1 RH 15100 12000, RH 15100 12100, RH 15100 12101, i RH 
15100 16000 d’Urbanisme, deixant constància que hi ha la corresponent consignació 
pressupostària i el corresponent crèdit disponible per a fer front el nomenament.  
 
Cinquè. Eximir el senyor Adrià Moya López de la totalitat del període de pràctiques en 
haver prestat serveis a la Corporació en plaça de les mateixes característiques, nivell i 
funcions que la convocada, per un període superior a sis mesos.  
 
Sisè. Aprovar la llista d’espera per a cobrir possibles vacants o substitucions de caràcter 
temporal tal i com s’estableix a l’article 14.4 de les Bases generals dels processos selectius 
per a l’accés a les places vacants publicades al BOP núm. 190 de 10 d’agost de 2009:  
 

ID N. Reg. Puntuació 

1 E2022007504 24,92 

2 E2022006721 21,26 

 
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. - Resolució del concurs per a la provisió d'un lloc treball de vigilant cívic. 
 
La Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2022, va convocar el concurs per a la 
provisió del lloc de treball de vigilant cívic/a 2.7.1, entre el personal de l’Ajuntament del 
Masnou que tingués la condició de personal laboral fix. 
  
El dia 22 de desembre de 2022 es va fer pública la convocatòria del concurs per a la provisió 
d’aquest lloc de treball per tal que el personal de l’Ajuntament interessat a participar-hi 
formalitzés la seva sol·licitud en el termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació.  
 
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies es constata que cap empleat ha estat 
admès a participar en el concurs per a la provisió d’aquest lloc de treball.  
 
El departament de Recursos Humans i Organització ha informat favorablement la resolució 
del concurs de provisió.  
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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’adopta, a la Junta de Govern Local, l’acord següent: 
 
Únic. Declarar desert el concurs per a la provisió del lloc de treball de vigilant cívic/a 2.7.1 
convocat per la Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2022. 
 
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. - Convocatòria del concurs per a la provisió del lloc treball de tècnic/a superior en 
Dret (1.38.1). 
 
El dia 21 de desembre de 2022 va quedar vacant el lloc de treball de tècnic superior en 
dret (1.38.1) per jubilació de la persona titular. 
 
El sistema de provisió d’aquest lloc de treball és el concurs.  
 
L’article 113 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, estableix que la convocatòria de provisió de llocs 
de treball ha d'incloure les bases aprovades pel ple (actualment la competència d’aprovació 
de les bases correspon a l’alcalde, i en el nostre cas està delegada a la Junta de Govern 
Local), i que les bases de la convocatòria han de contenir, com a mínim, les dades 
següents:  
 
a) Corporació local, nombre i denominació, característiques i nivell, i població o àmbit 

territorial de destinació dels llocs de treball a proveir.  
b) Centre o dependència al qual s'han d'adreçar les instàncies per participar-hi i termini de 

presentació.  
c) Condicions i requisits necessaris per a l'exercici de cadascun dels llocs a proveir; en la 

fixació d'aquests requisits i condicions s'ha de tenir en compte el que disposi la relació 
de llocs de treball.  

d) Per al supòsit de concurs hi ha de constar, a més:  
- Mèrits a valorar i barems de puntuació.  
- Determinació, si s'escau, de l'òrgan seleccionador corresponent.  
- Puntuació mínima exigida per poder adjudicar les vacants a proveir.  

 
L’article 114 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 concurs constitueix el sistema 
normal de provisió i s'hi han de tenir únicament en compte mèrits exigits en la corresponent 
convocatòria, entre els quals han de figurar els adients a les característiques de cada lloc 
de treball, com també la possessió d'un determinat grau personal, la valoració del treball 
realitzat, els cursos de formació i perfeccionament superats i l'antiguitat.  
 
Així mateix, es poden valorar altres mèrits que palesin la idoneïtat i la capacitat dels 
aspirants, sempre que es facin constar a les bases de la convocatòria.  
 
L’article 37 de l’acord de condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament del 
Masnou, estableix que la provisió de llocs de treball es portarà a terme (llevat de llocs de 
comandament i en aquells que per la seva especificitat ho requereixin) mitjançant la 
convocatòria d’un concurs de mèrits entre el personal funcionari o laboral – segons 
s’escaigui pels requisits establerts en cada lloc de treball- de la pròpia corporació abans de 



Acta de la JGL de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. JG2023000008   16 de febrer de 2023 

 

11 A
C

T
S

0
0
0
6
 

v
. 
2
0
2
2
/1

2
 

procedir a la convocatòria d’un procés selectiu obert i a l’adscripció de funcionaris de nou 
ingrés mitjançant la modalitat d’assignació de primera destinació o contractació laboral 
indefinida fixa.  
 

El concurs es el procediment normal de provisió de llocs de treball i consistirà en la 
valoració dels mèrits i capacitats i en el seu cas de les aptituds necessàries per al 
desenvolupament dels llocs convocats. En aquests concursos amb la finalitat d’avaluar les 
competències i habilitats dels candidats en relació amb els llocs a proveir, es pot establir la 
realització de les proves adequades.  
 

El departament de Recursos Humans i Organització ha informat favorablement les bases 
redactades i la convocatòria del concurs. 
 
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 bases del concurs per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a 
superior en Dret (1.38.1) que es troba vacant a la relació de llocs de treball d’aquest 
ajuntament.  
 

Segon. Convocar el concurs, entre el personal de l’Ajuntament que tingui la condició de 
funcionari de carrera, per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a superior en Dret 
(1.38.1). 
 

Tercer. Publicar, a l’e-tauler i al web de l’Ajuntament, l’anunci de la convocatòria d’aquest 
concurs. 
 
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. - Aprovar el pagament a favor de l’Ajuntament de Montgat corresponent a la 
subvenció concedida per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament del Masnou, codi 
actuació 22/Y/325320, per a l’execució conjunta de l’actuació “Centres locals de 
serveis a les empreses (CLSE), anualitat 2022. 
 
En data 23 de desembre de 2021, el Ple de la Diputació de Barcelona va adoptar l’acord 
núm. 226/21, pel qual s’aprovava la convocatòria del Catàleg 2022 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.  
 
En data 3 de febrer de 2022, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou va 
aprovar la sol·licitud de suport de la Diputació de Barcelona dels diversos recursos 
econòmics, materials i tècnics examinats per les diferents regidories de l’Ajuntament, en el 
marc de la indicada convocatòria, entre d’altres, es va sol·licitar la subvenció següent: 

 
 

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ 

 
IMPORT 

SOL·LICITAT 

 
COST TOTAL 

PREVIST 

4330 Desenvolupament 
empresarial 

Centres Locals de Serveis a 
les Empreses (CLSE) 

Centre Local de Serveis a 
les Empreses al Baix 
Maresme 

 
300.000,00 € 

 
487.936,36 € 
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L’esmentada actuació es va sol·licitar com a actuació conjunta amb l’Ajuntament de 
Montgat i es tracta d’un recurs plurianual. 
 
En data 3 de maig de 2022 es va publicar al BOPB l’aprovació dels ajuts econòmics en 
règim de concurrència competitiva de la convocatòria del 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp. núm. 2021/0022828). Concretament a 
l’Ajuntament del Masnou es concedia, en relació al recurs esmentat, el següent: 
 

RECURS ACTUACIÓ CODI XGL 
IMPORT 

CONCESSIÓ 
TOTAL 

IMPORT 
CONCESSIÓ 

2022 

IMPORT 
CONCESSSIÓ 

2023 

PERÍODE 
EXECUCIÓ 

Centres Locals 
de Serveis a les 
Empreses 

Centre Local de Serveis a les 
Empreses al Baix Maresme 

22/Y/325320 180.000,00 € 96.676,56 € 83.323,44 € Pluriennal 

 
L’esmentada concessió informava alhora de la distribució de l’import concedit. 
Concretament es mantenia la distribució de la participació indicada a la sol·licitud del 
recurs, essent la següent:  
 

 
ENS LOCAL 

 
% PARTICIPACIÓ 

Ajuntament del Masnou 66,00% 

Ajuntament de Montgat 34,00% 

TOTAL 100% 

 
En data 2 de juny de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar l’acceptació dels recursos 
econòmics concedits per la Diputació de Barcelona i vinculats a la regidora de Promoció 
Econòmica, essent un d’ells l’indicat anteriorment.  
 
Tenint en compte els percentatges de participació, la distribució de la subvenció és com 
s’indica al quadre inferior: 
 

COST TOTAL 527.546,00 € 

 SOL·LICITUD 300.000,00 € 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA 180.000,00 € 

 
% 
Participació 

Total 
concedit 

2022 2023 

AJUNTAMENT DEL MASNOU 66,00 % 118.800,00 € 63.806,53 € 54.993,47 € 

AJUNTAMENT DE MONTGAT 34,00 % 61.200,00 € 32.870,03 € 28.329,97 € 

 
 

100,00 % 180.000,00 € 96.676.56 € 83.323,44 € 

  

En data 10 d’agost de 2022 consta en el departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament  
que la Diputació de Barcelona, en relació amb aquest recurs, va efectuar la transferència 
de 96.676,56 € corresponent a l’anualitat 2022. 
 
En data 2 de gener de 2023 la tècnica de Promoció Econòmica ha emès informe favorable 
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: 
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Primer. Aprovar al pagament a favor de l’Ajuntament de Montgat de 32.870,03 €, 
corresponent a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament del 
Masnou, codi actuació 22/Y/325320, per a l’execució conjunta de l’actuació “Centres locals 
de serveis a les empreses (CLSE)” i pel seu percentatge de participació en la seva 
execució, anualitat 2022, a càrrec de l’aplicació No Pressupostària 20500 Altres creditors 
no pressupostaris. 
 
Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Montgat. 
 
Tercer. Donar trasllat de la present resolució al departament de Tresoreria d’aquest 
Ajuntament 
 
.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. - Declarar Gangues al carrer del dia 26/02/2023 activitat d’interès local. 
 
En data 21 de gener la Sra. Mari Carmen Fernàndez, amb DNI 46507012T, en 
representació de la Federació del Comerç, amb NIF G62253653, sol·licita permís municipal 
d’ocupació de la via pública per celebrar una nova edició de les “Gangues al Carrer” el dia 
26 de febrer de 2023, segons instància presentada número E2023001790.  
 
Es tracta d’una activitat de caràcter puntual, que suposa una dinamització pel comerç local. 
Així també, l’activitat comptarà amb tallers i exhibicions per a tots els públics.  
 

Fonaments de dret  
 
Article 5è de la Taxa per Ocupació de terrenys d’ús públic, apartat E) Ocupació de via 
pública per a la venda i/o exposició de mercaderies i fires d’artesania i d’altres:  
 
1. Per metre quadrat i/o fracció i dia ........................................................ 0,85 €  
2. Quota mínima per sol·licitud ................................................................ 15,00 €  
 

No serà d’aplicació la taxa per a la venda i/o exposició de mercaderies i fires d’artesania, 
quan sigui de caràcter puntual, suposi una promoció econòmica i comercial per al municipi 
i sigui declarada d’interès local per la Junta de Govern Local.  
 
Vist l’informe de la tècnica de promoció del municipi. 
 
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 les Gangues al carrer del dia 26 de febrer de 2023 d’interès local i que, 
consegüentment, no sigui d’aplicació la taxa corresponent per ocupació de la via pública a 
la Federació del Comerç. 
 
Segon. Notificar el present acord als interessats. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
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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 d'ajuts econòmics de caràcter social, relació 2/2023. 
 
Els articles 2.1 i 2.2 del Reglament municipal de prestacions econòmiques d’urgència 
social, aprovat definitivament mitjançant la publicació al BOPB de data 17 de febrer de 
2022, estableixen que les prestacions socials de caràcter econòmic han de servir per 
atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques i de subsistència, i que han 
d’estar destinades a prevenir, pal·liar i evitar situacions d'exclusió o de risc d'exclusió social. 
 

Així mateix, s’estableix que s’han d’associar a un pla d'intervenció social realitzat pels 
equips bàsics d'atenció social d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local i que la tramitació dels ajuts socials requereix de valoració prèvia 
d’aquests. 
 

El personal tècnic dels serveis socials de l’Ajuntament del Masnou ha avaluat les 
mancances, necessitats i factors discrecionals de cada unitat familiar atesa, i han valorat 
tot un seguit d’ajuts destinats a atendre de manera immediata aquestes situacions de 
necessitat puntuals, urgents i bàsiques i de subsistència, i atorgar prestacions 
econòmiques destinades a prevenir, pal·liar i evitar situacions d'exclusió o de risc social. 
 

En aquesta relació es tramita l’expedient X2023002833. 
 

L’article 23.4 de la Llei 13/2006, estableix que la justificació d’aquests ajuts s'haurà 
d'efectuar en el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. Per tant si no 
existeix tal justificació dins del termini establert s'iniciaran els tràmits necessaris per tal que 
es reintegri la quantitat rebuda. Així mateix, la manca de justificació o la justificació 
incorrecta de l'ajuda rebuda pot ser motiu de denegació d'una altra ajuda posterior. 
 
Aquests ajuts tenen la consideració de subvencions, pel que es comunicaran a la BDNS, 
de conformitat amb la modificació de la Llei 38/2003 General de Subvencions, per la Llei 
15/2015 de racionalització del sector públic. 
 
La Cap de Serveis Socials informa favorablement a la concessió directa dels ajuts 
d’emergència social per import de 630,00 €, d’acord amb el detall de l’informe tècnic el qual 
figura 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 la relació d’ajuts socials 2/2023 per import de 630,00 €. 
 

Segon. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 630,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 23 AS 23111 48000, centre de cost SOCEBA, amb el detall per 
pagaments següent: 
 

AJUTS SOCIALS RELACIÓ 2/2023 BPM2023/3366 

Nº Expedient 
Beneficiari ajut Pagament Beneficiari/endossatari  

Import atorgat 
DNI/NIE/PAS DNI/NIE/PAS Nom i cognoms 

1 X2023002833 ***4697** ***4217** 
Segons consta a l'informe 
tècnic 

630,00 € 

TOTAL 630,00 € 

 
 



Acta de la JGL de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. JG2023000008   16 de febrer de 2023 

 

15 A
C

T
S

0
0
0
6
 

v
. 
2
0
2
2
/1

2
 

Tercer. Notificar l’acord a les persones interessades de manera individualitzada. 
 

Quart. Informar que, en cas que no s’hagi presentat la justificació de la despesa realitzada, 
aquesta s’haurà de presentar en el termini màxim de tres mesos següents a la data 
d’aquesta resolució. 
 

En cas que no es presenti, l’Ajuntament iniciarà l’expedient de reintegrament corresponent. 
 

Cinquè. Donar compte d’aquests acords a la BDNS, a la Intervenció i a la Tresoreria 
Municipal, als efectes oportuns. 
 
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 intermunicipal de col·laboració entre els ajuntaments de 
Montgat, Tiana, Alella, i El Masnou i la primera addenda del conveni de col·laboració 
amb la Generalitat per a la realització de programes de formació i inserció PFI/PTT. 
 

En data 22 d'octubre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar l'adhesió al Conveni 
intramunicipal de col·laboració entre els ajuntaments de Montgat, Tiana, Alella i el Masnou 
per a la realització d’un programa de formació i inserció (PFI – PTT) per a joves de 16 a 21 
anys. 
 

En data 10 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar l'adhesió al Conveni 
entre el Departament d'Educació i els ajuntaments d'Alella, Montgat, Tiana i El Masnou per 
a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de 
transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense 
obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. 
 

En data 22 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga del Conveni 
intramunicipal de col·laboració entre els ajuntaments de Montgat, Tiana, Alella i el Masnou 
per a la realització d’un programa de formació i inserció (PFI – PTT) per a joves de 16 a 21 
anys, per al curs 2021-2022. 
 

La voluntat manifesta dels quatre municipis és donar continuïtat a aquest programa 
formatiu de noves oportunitats per als joves dels quatre municipis en el curs 2022-2023 i 
2023-2024, prorrogable per un curs acadèmic més si totes les parts sotasignats ho aproven 
de manera expressa abans del 31 de juliol de 2024. 
 

L’Ajuntament del Masnou cedirà equipaments municipals per poder dur a terme la formació 
dels mòduls de competències bàsiques dels perfils d’auxiliar de vendes i oficina i el perfil 
d’auxiliar d’activitats esportives durant la vigència del conveni, així com de les despeses 
que generen els subministraments, neteja i despeses associades a l’ús dels equipaments 
per part dels dos perfils del programa educatiu. 
 

Els ajuntaments que signen el conveni (Ajuntament d'Alella, Ajuntament del Masnou, 
Ajuntament de Montgat i Ajuntament de Tiana) adquireixen el compromís de contribuir en 
la despesa total. Finalitzat el curs acadèmic, es realitzarà el tancament econòmic i cada 
ajuntament justificarà les despeses del programa assumides durant el curs per tal de 
valorar les aportacions de cada ens i fer el corresponent pagament a cada ajuntament que 
hagi assumit les despeses. Les aportacions dels ajuntaments es realitzaran entre el 30 de 
setembre i el 31 de desembre de l’any de finalització del curs escolar. Per al curs 2022-
2023, es faran entre el 30/09/2023 i el 31/12/2023. 
 
En l’expedient hi consten dos informes favorables del dia 3 de febrer que ha emès la 
coordinadora del CFPAM en relació al programa PFI/PTT:  
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- L’informe 1 tècnic del conveni on es detalla el funcionament del PFI/PTT entre els 
quatre municipis (Alella, Mongat, Tiana i Masnou), l’estructura econòmica i la 
previsió de les quotes que li corresponen a l’Ajuntament del Masnou per al curs 
2022-2023. En aquest mateix informe hi ha el conveni a aprovar i signar.  

 
- L’informe 2 tècnic justificatiu on s’informa del funcionament del PFI/PTT entre el 

Departament d’Educació de la Generalitat i els quatre municipis implicats (Alella, 
Mongat, Tiana i Masnou) i incorpora les modificacions respecte el conveni anterior. 
En aquest informe hi ha l’addenda a aprovar i signar. 

 
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 el Conveni intermunicipal de col·laboració entre els ajuntaments de 
Montgat, Tiana, Alella, i El Masnou per a la realització d’un programa de formació i inserció 
(PFI-PTT) de dos perfils professionals adreçat a joves de 16 a 21 anys residents dels 
municipis pels cursos 2022-2023 i 2023-2024, que es transcriu literalment a continuació: 
 

“CONVENI INTRAMUNICIPAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE 
MONTGAT, TIANA, ALELLA, I MASNOU PER A LA REALITZACIÓ D’UN PROGRAMA 
DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI-PTT) DE DOS PERFILS PROFESSIONALS ADREÇAT 
A JOVES DE 16 A 21 ANYS RESIDENTS DELS MUNICIPIS PELS CURSOS 2022-2023 I 
2023-2024. 
 
REUNITS 
 
D’una part, la Sra. Mercè Marín Planas, Alcaldessa de Montgat, que actua en nom i 
representació d’aquest municipi. 
D’una altra, el Sr. Isaac Salvatierra Pujol, Alcalde de Tiana, que actua en nom i representació 
d’aquest municipi. 
D’una altra, el Sr. Marc Almendro Campillo, Alcalde d’Alella, que actua en nom i 
representació d’aquest municipi. 
D’una altra, el Sr. Jaume Oliveras Maristany, Alcalde del Masnou, que actua en nom i 
representació d’aquest municipi. 
Actua com a secretaria, la Sra. Rebeca Just Cobos de l’Ajuntament de Montgat, que dona 
fe de l’acte. 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que l’article 21 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix el dret a la formació 

professional i a la formació permanent de totes les persones. 
 

2. Que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix en el seu article 30.5 
que poden participar en aquests programes les corporacions locals, sota la coordinació 
de les administracions educatives. 

 
3. Que La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix l'educació al llarg de la vida 

com un dels principis generals del sistema educatiu, i la flexibilitat per adequar-se a les 
necessitats canviants de la societat com un principi organitzador. 

 
L’article 62 de la mateixa Llei estableix que el Departament d’Ensenyament ha de 
facilitar itineraris de formació professional inicial adaptats als diferents ritmes i 
possibilitats d'aprenentatge, amb una organització flexible de l'oferta i dels horaris que 
permeti les adaptacions i les mesures necessàries per fer efectiu el principi d’inclusió. 
 

L’article 63 preveu que, per tal d'afavorir la transició al treball i a la vida adulta, el 
Departament ha de desenvolupar programes i accions específics d'inserció laboral, amb 
un èmfasi especial en les competències professionals, en la cultura del treball i de la 
iniciativa emprenedora. En qualsevol cas, les accions d'inserció s'han de coordinar amb 
el departament competent en matèria de treball. 
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4. Que d’acord amb la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya, els programes 
de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats 
per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria i no 
segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. L'objectiu 
dels PFI és proporcionar-los, d'una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu 
(a la formació professional) i, de l'altra, l'aprenentatge imprescindible per accedir al 
mercat de treball. 

 

Els programes de formació i inserció ofereixen tres modalitats: Plans d’iniciació 
professional (PIP), plans de transició al treball (PTT) i programes de formació i 
aprenentatge professional (FIAP). 
 
Els programes de formació i inserció estan regulats per les normatives següents: 
 

▪ Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es modifiquen la Resolució 
ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació 
i inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels 
programes de formació i inserció (DOGC núm. 7881, de 23.5.2019). 

▪ Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual s'estableix el contingut i la 
durada dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional 
comuns a tots els perfils professionals dels programes de formació i inserció (DOGC 
núm. 7841, de 27.3.2019). 

▪ Resolució ENS/1470/2018, de 27 de juny, per la qual es modifica l'annex 2 de la 
Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de 
formació i inserció (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018). 

▪ Resolució ENS/1186/2018, de 4 de juny, per la qual es fa pública la relació de 
centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció 
el curs 2018-2019 (DOGC núm. 7641, de 13.6.2018). Relació de centres i 
establiments. 

▪ Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució 
ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació 
i inserció per al curs 2014-2015, i s'obre el termini per al curs 2015-2016 (DOGC 
núm. 6815, de 20.2.2015). 

▪ Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de 
formació i inserció (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014). 

▪ Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes 
de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628, de 22.5.2014). 

 

5. Que el capítol I del títol 7 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, permet als ens locals establir convenis de 
cooperació per a la prestació de serveis, la satisfacció dels quals tinguin un interès 
comú. 

 

6. Que des del curs 2011-2012, els ajuntaments de Montgat, Tiana i Alella, estan portant 
a terme Programes de Transició escola Treball, al territori del Baix Maresme, primer dins 
el marc de Programes de Qualificació Professionals Inicials i actualment en Programes 
de Formació i Inserció. L’Ajuntament de Montgat és l’ens gestor del programa des del 
primer any de funcionament. En cas de canvi d’ens gestor es pactarà entre els municipis 
conveniats. 

 
7. Que el Ple de l’Ajuntament de Montgat en sessió ordinària celebrada el 26 de novembre 

de 2020 va aprovar el Conveni de col·laboració entre els ajuntaments d’Alella, Montgat, 
Tiana i el Masnou per la realització de programes de formació i inserció organitzats en 
la modalitat pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament 
obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria pel curs 
2020-2021. 

 
8. Que per al curs 2020-2021 es va ampliar la participació al Programa dins el mateix 

territori del Baix Maresme amb la incorporació al Conveni de l’Ajuntament del Masnou, 
que comparteix el compromís d’impulsar aquest programa de Transició escola Treball. 

 
9. Que el Ple de l’ajuntament de Montgat, en sessió ordinària celebrada el 29 de juliol de 

2021, va aprovar la prorroga del Conveni de col·laboració intermunicipal entre els 
Ajuntaments de Montgat, Tiana, Alella i El Masnou per a la realització del programa 
educatiu PFI-PTT del Baix Maresme pel curs 2021-2022. 
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Els ajuntaments d’Alella, Montgat, Tiana, i El Masnou, es comprometen a tot l’exposat en 
els següents pactes: 
 

PACTES 
 

Primer.- Els Ajuntaments conveniats es comprometen a realitzar el Programa de formació i 
inserció PFI - PTT al Baix Maresme de manera conjunta i coordinada, atesa la millora que 
suposa poder racionalitzar recursos, tal i com s’apunta en els antecedents de fet. 
 
Segon.- Ens gestor: L’Ajuntament de Montgat serà l’ens gestor del programa durant el curs 
2022-2023 i 2023-2024. 
 

Obligacions de les parts: 
 

L’Ajuntament de Montgat es fa càrrec de les despeses generades per: 
a) La contractació de la formació del mòdul de formació del perfil d’auxiliar d’activitats 

esportives durant la vigència del conveni. 
b) La cessió d’equipaments municipals per poder dur a terme la formació, si s’escau i és 

necessari per causes no previstes en aquest conveni. 
c) Del subministrament de materials fungibles i pedagògics pel desenvolupament del curs 

escolar. 
d) De les despeses que generen els subministraments, neteja i despeses associades a l’ús 

dels equipaments per part del programa educatiu, cas que s’utilitzin. 
 

L’Ajuntament d’Alella es fa càrrec de: 
a) La contractació dels docents formadors del mòdul professionalitzador del perfil d’auxiliar 

de vendes i oficina durant la vigència del conveni. 
b) La cessió d’equipaments municipals per poder dur a terme la formació del mòdul 

professional d’auxiliar de vendes i oficina durant la vigència del conveni. 
c) La cessió d’equipaments municipals per poder dur a terme la formació del mòdul 

professional d’auxiliar d’activitats esportives durant la vigència del conveni. 
d) De les despeses que generen els subministraments, neteja i despeses associades a l’ús 

dels equipaments per part del programa educatiu per part dels dos perfils. 
 
L’Ajuntament del Masnou es fa càrrec de: 
a) La cessió d’equipaments municipals per poder dur a terme la formació dels mòduls de 

competències bàsiques dels perfils d’auxiliar de vendes i oficina i el perfil d’auxiliar 
d’activitats esportives durant la vigència del conveni. 

b) De les despeses que generen els subministraments, neteja i despeses associades a l’ús 
dels equipaments per part del programa educatiu per part dels dos perfils. 

 

Tercer.- Comissió de Seguiment: Es crearà una Comissió de Seguiment del PFI, formada 
pels regidors/es d’educació dels municipis sotasignats, la missió de la qual serà elaborar la 
proposta de pressupost i realitzar el seguiment i aprovar el tancament econòmic del curs 
acadèmic. Es designarà un tècnic, amb veu però sense dret a vot, per realitzar les funcions 
de Secretari. 
 

Quart.- Comissió Tècnica: Es crearà una Comissió Tècnica de cada municipi sotasignat, la 
missió de la qual serà el seguiment i l’avaluació de la programació anual del PFI. Cada 
municipi designarà la persona que formarà part d'aquesta Comissió. En la programació, hi 
haurà de constar, clarament especificat, el pressupost i l’import total de les despeses que 
generi la programació anual. 
 

Es posaran a l’abast de la Comissió Tècnica, els mitjans econòmics, tècnics, administratius 
i d’infraestructura que cada any estableixi la Comissió de Seguiment, i en funció de les 
assignacions pressupostàries de cada Ajuntament conveniat. 
 

Cinquè.- Els ajuntaments col·laboraran amb els/les coordinadors/es- tutor/es del PFI-PTT 
del Baix Maresme, facilitant la informació de les empreses dels municipis susceptibles de 
poder realitzar hores de pràctiques establertes en el Programa, relacionades amb els perfils 
professionals PFI. 
 
Sisè.- Aportació d’Administracions: Els ajuntaments sotasignats d’aquest conveni acorden 
sol·licitar a la Xarxa de la Diputació de Barcelona, suport econòmic per a l’execució d’aquest 
Programa, mitjançant l’ens gestor de la xarxa, així com a altres administracions, com ara la 
Generalitat de Catalunya. 
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La subvenció que rebi l'ens gestor de la Xarxa s’haurà de comptabilitzar en els pressupost 
total del Programa i revertir d’acord amb la liquidació del pressupost en tots els ajuntaments 
sotasignats al conveni. 
 
Setè.- Aportació ajuntaments: Els ajuntaments conveniats es comprometen a contribuir en 
la despesa total segons l'estructura econòmica actual (presentem graella a continuació): 
Quota inicial, quota escolaritat i quota de solidaritat. 
 
Aportacions econòmiques del programa inicials 

 
Ajuntaments conveniats    Quota inicial   Quota escolaritat 
 
AJUNTAMENT DE MONTGAT    1.200,00€   900€ x alumne 
AJUNTAMENT D'ALELLA    1.200,00€   900€ x alumne 
AJUNTAMENT DE TIANA    1.200,00€   900€ x alumne 
AJUNTAMENT DE MASNOU    1.200,00€   900€ x alumne 
 
Total       4.800,00 € 
 
Aportacions d’altres administracions 
 
Subvenció de la Diputació de Barcelona (2 perfils)    15.000 € 
Generalitat de Catalunya (tutors dels dos perfils despesa aprox.) 23.650,00 € 

23.650,00 € 
Total inicial         67.100,00 € 
 
Quota de solidaritat: Els alumnes que no siguin de municipis conveniats o participants 
generen una despesa que s’haurà de repartir entre tots els ajuntaments implicats. Aquests 
alumnes no tindran prioritat d’accés a menys que es disposi de vacants en algun dels perfils. 
 
Vuitè.- Preinscripció i matrícula: Els alumnes residents en els municipis que sota signen el 
conveni tindran prioritat alhora d’ocupar places dels dos perfils professionals. Per a cada 
municipi es faran segons el número d’habitants/població. En cas que la demanda superi 
l’oferta de places assignades, es farà un sorteig. Quan un municipi no cobreixi la seva quota 
de places es podran redistribuir entre els municipis adherits al conveni o a joves d’altres 
poblacions, sota la normativa de preinscripció i matrícula del DECRET 75/2007, de 27 de 
març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics, i del DECRET 10/2012, de 31 de gener, de 
modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 
 
Novè.- Tancament econòmic: Finalitzat el curs acadèmic, es realitzarà el tancament 
econòmic i cada ajuntament justificarà les despeses del programa assumides durant el curs 
i els pagaments de sortides, excursions, etc., per tal de valorar les aportacions de cada ens 
i fer el corresponent pagament a cada ajuntament que hagi assumit despeses. Les 
aportacions dels ajuntaments es realitzaran entre el 30 de setembre i el 31 de desembre de 
l’any de finalització del curs escolar. 
 
Desè.- Equipaments: La realització dels diferents mòduls dels perfils professionals es 
realitzaran en equipaments municipals segons les possibilitats i acords entre els municipis 
sotasignats. 
 
Onzè.- El present Conveni no suposa ni la creació d’una persona jurídica ni el traspàs de 
competències municipals. 
 
Dotzè.- Correspon a la Comissió de Seguiment la prerrogativa d’interpretar el conveni i 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, sens perjudici de les competències dels 
respectius ajuntaments. 
 
Tretzè.- El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura, i tindrà 
durada del curs escolar 2022-2023, i 2023-2024 fins el 31 de desembre de 2024, i es podrà 
prorrogar per un curs acadèmic més si totes les parts sotasignats ho aproven de manera 
expressa abans del 31 de juliol de 2024. 
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L’annex econòmic s’elaborarà i aprovarà de manera específica per a cada curs acadèmic. 
 

Catorzè.- Es podran adherir i/o anar adherint al present conveni altres ajuntaments de la 
comarca que comptin amb la conformitat dels ajuntaments signataris del conveni i se 
subjectin a les condicions. 
 

Quinzè.- Resolució del conveni. Seran causes d’extinció anticipada: 

− el mutu acord de totes les parts implicades. 

− la renúncia del conveni per qualsevol de les parts no comporta inicialment la resolució 
del conveni, sinó la separació del membre que així ho sol·licita, sempre que ho manifesti 
amb nou mesos d’antelació al mes d’inici del curs escolar, i que aquest compleixi 
prèviament amb les obligacions contretes en virtut del present conveni. 

− l’incompliment de les obligacions assumides en el present conveni per alguna de les 
parts -inclòs no estar al dia de les aportacions econòmiques corresponents- pot 
comportar la separació de la part incomplidora sempre que la resta dels membres 
acordin la separació. 

 
La separació no eximeix del compliment de les obligacions i compromisos anteriors. 
 

Setzè.- Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i es regeix, per a la 
seva interpretació i desenvolupament, per aquestes clàusules i, en tot allò que no estigui 
previst, per la normativa administrativa d’aplicació. 
 
Dissetè.- Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, 
aplicació o compliment d’aquests pactes, totes les parts se sotmeten a la jurisdicció dels 
jutjats i tribunals de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de Barcelona. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, 
que s’estén per quadruplicat, i a un sol efecte, a la data i el lloc assenyalats a 
l’encapçalament. 
 
Montgat, a la data de la signatura electrònica. 

 
Sra. Mercè Marín Planas    Sr. Marc Almendro Campillo 
Alcaldessa de Montgat     Alcalde d’Alella 
 
 
Sr. Isaac Salvatierra Pujol    Sr. Jaume Oliveras Maristany, 
Alcalde de Tiana     Alcalde del Masnou” 

 

Segon. Aprovar la primera addenda al conveni de col·laboració de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i els ajuntaments d’Alella, 
Montgat, Tiana i El Masnou, per a la realització de programes de formació i inserció 
organitzats en la modalitat pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat 
l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària 
obligatòria, que es transcriu literalment a continuació: 
 

“PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I ELS 
AJUNTAMENTS D’ALELLA, MONTGAT, TIANA I EL MASNOU, PER A LA REALITZACIÓ DE 
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE 
TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT L’ENSENYAMENT 
OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA. 

 
Pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Àngel Luis Miguel 
Rodríguez, director general de Formació Professional, nomenat pel Decret 227/2021, de 15 
de juny (DOGC núm. 8435, de 16 de juny de 2021), i actuant en virtut de la Resolució 
ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del 
Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 2011). 
 
Per l’Ajuntament d’Alella l’Il·lustríssim senyor Marc Almendro Campillo, alcalde d’Alella, fent 
ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
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Per l’Ajuntament de Montgat la Il·lustríssima senyora Mercè Marín Planas, alcaldessa de 
Montgat, fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Per l’Ajuntament de Tiana l’Il·lustríssim senyor Isaac Salvatierra Pujol, alcalde de Tiana fent 
ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Per l’Ajuntament del Masnou l’Il·lustríssim senyor Jaume Oliveras Maristany, alcalde del 
Masnou, fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
 
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient 
per formalitzar aquest acte i  

 
EXPOSEN 
 
1. Que en data 14 de juny de 2021 es va signar el conveni de col·laboració entre el 

Departament d’Educació i els Ajuntaments d’Alella, Montgat Tiana i El Masnou per a la 
realització de programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball 
(PTT). 

2. Que les parts han acordat modificar el conveni signat en el sentit de canviar un dels 
perfils professionals a impartir objecte d’aquest conveni, es deixa de fer el programa 
d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració i es farà el programa d’auxiliar 
d’activitats esportives, així com modificar les aportacions de les parts en relació als 
professors tutors que impartiran la formació bàsica, l’orientació, i la tutoria, a partir de l’1 
de setembre de 2022. 

3. Que cal incorporar en aquest conveni les obligacions derivades de la Resolució 
EDU/377/2021, de 8 de febrer, per la qual s'estableix l'organització i la gestió de la 
modalitat de Plans de Transició al Treball dels programes de formació i inserció i es 
deixa sense efecte, a partir del curs 2021-2022, l'apartat 8 de la Resolució 
ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i 
inserció. 

 
Amb aquesta finalitat, les parts acorden la formalització de la present addenda, de 
conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 

Primera 
 

L’objecte d’aquesta addenda és canviar un dels perfils professionals a impartir objecte 
d’aquest conveni, es deixa de fer el programa d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de 
restauració i es farà el programa d’auxiliar d’activitats esportives, així com modificar les 
aportacions de les parts en relació als professors tutors que impartiran la formació bàsica, 
l’orientació, i la tutoria, a partir de l’1 de setembre de 2022. El programes objecte del conveni, 
es realitzen mitjançant l’Institut de referència Institut d’Alella. 
 

Segona 
 

Modificar la clàusula segona del conveni de col·laboració, que quedarà redactada de la 
manera següent: 
 
Amb aquesta finalitat, s'adoptaran les mesures següents: 
 
a) L'organització de 2 PFI, en la modalitat PTT, dels perfils d’auxiliar de vendes, oficina i 

atenció al públic i d’auxiliar d’activitats esportives, d’acord a les Resolucions que 
estableixen els PFI i en regulen la seva estructura i continguts. 

 
b) El desenvolupament de la formació corresponent, d’acord als currículums establerts per 

als PFI, que inclouen mòduls de formació general i mòduls de formació professional 
(segons cada perfil) corresponents a qualificacions professionals de nivell 1, amb 
l’objectiu de millorar les possibilitats d'ocupació i/o de continuïtat formativa dels joves 
que hi participen. 
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Així mateix, s’inclouran les accions d'orientació i seguiment individualitzats adreçades a 
definir i aplicar l’itinerari professional i formatiu de cada jove, així com l’acompanyament 
en el seu procés d’inserció laboral o formativa en finalitzar el programa. 

 
c) L’orientació i la derivació dels joves, sempre que les parts implicades ho considerin 

necessari, a altres accions formatives adequades existents a la ciutat o fora d'ella, si 
s'escau. 

 
Tercera 
 
Modificar la clàusula tercera del conveni de col·laboració, que quedarà redactada de la 
manera següent: 
 
Per tal de dur a terme les mesures enunciades, les parts implicades aporten els recursos 
següents: 
 
a) El Departament d'Educació 

 
1. Dos/dues professors/es funcionaris/àries, de carrera o interins/es del Departament 

d’Educació, assignats/des específicament al Pla de Transició al Treball amb la 
finalitat de dur a terme l’orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves, així com 
participar en les reunions de treball de xarxa impulsat pel Departament d’Educació. 
 

2. Els recursos pedagògics i metodològics que el Departament d’Educació posa a 
disposició del professorat que intervé en els programes objecte del present conveni, 
així com l'assessorament més directe de l’equip que realitza les funcions de 
coordinació general i territorial del Programa de Transició al Treball des del 
Departament d’Educació. 
 

3. La pòlissa d’assegurances de mort o invalidesa per accidents personals que la 
Generalitat de Catalunya té subscrita per tal de cobrir aquests riscos. 
 

4. El reconeixement de la formació rebuda pels joves, mitjançant el certificat acadèmic 
i professional establert per als programes de formació i inserció. 
 

b) Els Ajuntaments d’Alella, Montgat, Tiana i El Masnou  
 
1. El material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació 

general dels programes de formació i inserció-PTT objecte d’aquest conveni. 
2. El material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls 

de formació professional dels programes objecte del present conveni: auxiliar de 
vendes, oficina i atenció al públic i auxiliar d’activitats esportives. 

3. Els professionals per impartir la formació corresponent als mòduls de formació 
professional dels programes d’auxiliar de de vendes, oficina i atenció al públic i 
d’auxiliar d’activitats esportives. 

4. El suport dels tècnics municipals de l’Ajuntament d’Alella, Montgat, Tiana i El 
Masnou. 

5. El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de 
formació i inserció objecte d’aquest conveni. 

 
A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la 
coordinació i que serà la responsable del funcionament d’aquests programes. 
 
Els professionals a que fa referència l’apartat b) 3 impartiran les hores de formació 
corresponents, i participaran tant en les reunions setmanals d’equip com en les periòdiques 
de xarxa territorial que convoca el Departament d’Educació. 
 
La realització de les funcions del personal al que fa referència l’apartat b)3 no generarà més 
compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies 
d’un contracte laboral o nomenament administratiu entre aquest personal i el Departament 
d’Educació. 
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Quarta 
 
Modificar la clàusula cinquena del conveni de col·laboració, que quedarà redactada de la 
manera següent: 
 
El Pla de Transició al Treball disposarà dels espais i equipaments següents: 
 
a) Per al desenvolupament dels mòduls de formació general dels programes d’auxiliar de 

vendes, oficina i atenció al públic i d’auxiliar d’activitats esportives: 
 
L’Ajuntament del Masnou, facilitarà les aules i equipaments necessaris en l’Edifici 
Centre El Masnou, ubicats en el carrer Itàlia, 50, 1a planta, del Masnou adients per 
desenvolupar les accions formatives objecte d’aquest conveni. L’Ajuntament manifesta 
que les instal·lacions compleixen els requisits per al seu ús com a espai docent. 

 
b) Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional del programa d’auxiliar 

de vendes, oficina i atenció al públic: 

 
L’Ajuntament d’Alella, facilitarà les instal·lacions i equipaments necessaris a les 
Antigues Escoles Fabra, ubicats en l’avinguda Ferran Fabra, 1, d’Alella adients per 
desenvolupar les accions formatives objecte d’aquest conveni. 

 
L’Ajuntament manifesta que les instal·lacions compleixen els requisits per al seu ús com 
a espai docent. 

 
c) Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional del programa d’auxiliar 

d’activitats esportives: 
 

L’Ajuntament d’Alella, facilitarà les instal·lacions i equipaments necessaris al Complex 
Esportiu Municipal, ubicats en el carrer de Pau Vila, 5-11, d’Alella adients per a 
desenvolupar les accions formatives objecte d’aquest conveni. L’Ajuntament manifesta 
que totes aquestes instal·lacions compleixen els requisits per al seu ús com a espai 
docent. 

 
Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda.” 
 
Tercer. Autoritzar la despesa d’11.325,00 euros (onze mil tres-cents vint-i-cinc euros), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostaria ED.32611.46200 “Conveni educatiu amb Ajuntaments” i 
centre de cost ENSADU en concepte d’aportació de la despesa prevista al CONVENI 
INTRAMUNICIPAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE MONTGAT, TIANA, 
ALELLA, I MASNOU PER A LA REALITZACIÓ D’UN PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 

(PFI-PTT). 
 
Atès que el present conveni comporta despeses de caràcter plurianual, aquestes aniran a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries que en els pressupostos corresponents s’habilitin 
i la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin 
els pressupostos municipals respectius. 
 
Quart. Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i de la primera addenda. 
 
Cinquè. Notificar aquests acords als ajuntaments de Montgat, Tiana, Alella i el 
Departament d’Educació la Generalitat de Catalunya. 
 
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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11. - Aprovació contracte menor, organització de la Cursa de la dona tres viles (2ª 
edició)  el 12 de març de 2023. 
 
Des del 2022, els Ajuntaments del Masnou, Premià de Mar i Montgat organitzen la Cursa 
de la Dona 3 viles amb l’objectiu de col·laborar conjuntament per promocionar l’esport 
femení i reduir les diferències existents pel que fa a la participació i la representació de les 
dones en l’esport.  
 
En data 6 d’abril de 2022, per acord de la Junta de Govern Local s’aprova el primer conveni 
de col·laboració entre els Ajuntaments del Masnou, Premià de Mar i Montgat per a 
l’organització de la Cursa de la Dona 3 Viles (2a edició). El conveni se signa el dia 2 de 
maig de 2022. 
 
Aquest conveni té per objecte regular el règim d’obligacions derivat de la col·laboració dels 
Ajuntaments del Masnou, Premià de Mar i Montgat en l’organització de la primera edició de 
la cursa de la dona 3 viles que se celebrarà el dia 12 de març de 2023. La cursa es 
desenvoluparà amb la doble modalitat de 10km i 5km amb sortides des de Montgat i Premià 
de Mar respectivament i arribada davant de l’Ajuntament del Masnou. El seu recorregut 
tindrà lloc per la carretera Nacional II. 
 
Enguany, es preveu que l’Ajuntament del Masnou haurà de realitzar la tramitació del 
contracte menor de serveis amb l’empresa encarregada de dur a terme la gestió de 
l’esdeveniment.  
 
Amb l’objectiu de promocionar l’esport femení i reduir les diferències existents pel que fa a 
la participació i la representació de les dones en l’esport, els Ajuntaments del Masnou, 
Premià de Mar i Montgat organitzen la cursa de la dona 3 viles (2a edició) per tal de facilitar 
l’accés i la promoció de les dones en l’esport de competició i especialment de l’atletisme. 
Es pretén desenvolupar aquesta prova atlètica com a una cursa d’especial rellevància i 
repercussió mediàtica al territori amb l’assoliment d’uns bons resultats esportius i de 
participació òptims. 
 
Per a la gestió i desenvolupament d’aquesta cursa cal el suport organitzatiu per part d’un 
gestor esportiu que tingui com a objectiu el foment i la pràctica de l’atletisme i que disposi 
dels coneixements i de l’experiència necessaris per a la gestió i desenvolupament 
d’aquesta prova esportiva. 
 
Per tal de poder assumir la despesa total d’aquest contracte, es preveu l’aprovació d’un 
nou conveni on Els Ajuntaments de Premià de Mar i Montgat, respectivament, es 
comprometen a aportar a l’Ajuntament del Masnou la part proporcional de la despesa (IVA 
inclòs) cadascun.  
 
Una vegada signat aquest conveni els Ajuntaments de Premià de Mar i Montgat realitzaran 
una transferència bancària a L’Ajuntament del Masnou per l’import assenyalat en la que 
s’inclourà com a concepte de la transferència: Aportació ajuntaments cursa de la dona 
2023. 
L'Ajuntament del Masnou destinarà els crèdits generats amb l’aportació de la resta 
d’ajuntaments i amb la seva pròpia aportació a cobrir les despeses derivades de la 
contractació del servei de gestió de l’esdeveniment. 
 
En l’informe tècnic que consta a l’expedient s’ha justificat la necessitat i el compliment de 
la normativa en matèria de contractació (art. 118 LCSP). 
 
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: 
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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 per el servei  de d’organització de la cursa de la dona 
tres viles del 12 de març 2023 a l’empresa La Sansi eventos S.L, amb C.I.F. B-67385351, 
per un import de 12.300,00 euros més el 21% d’IVA, que fan un import total de 14.883,00 
euros.  
 
Tercer .- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al contracte esmentat, per import 
de  14.883,00 euros IVA inclòs amb càrrec a la partida 22.IG.23128.22699 i amb codi de 
centre de cost IGUACT.  
 
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. 

 
12. - Conveni de col·laboració entre els ajuntaments del Masnou, Montgat i Premià 
de Mar per a l'organització de la 2a edició de la Cursa de la Dona 3 viles. 
 

Des del 2022, els Ajuntaments del Masnou, Premià de Mar i Montgat organitzen la Cursa 
de la Dona 3 viles amb l’objectiu de col·laborar conjuntament per promocionar l’esport 
femení i reduir les diferències existents pel que fa a la participació i la representació de les 
dones en l’esport. 
 
Així mateix, l’article 84.2k) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu com a 
competència pròpia dels municipis la promoció d’activitats en l’àmbit esportiu, i a l’article 
25.2. l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, s’estableix 
la competència municipal en la promoció de l’esport. 
 
De conformitat amb els articles 66.1 i 66.2n) 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, el municipi, 
per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure 
tota mena d'activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la 
comunitat de veïns; i té competència pròpia en les activitats esportives. 
 
Els Ajuntaments del Masnou, Montgat i Premià de Mar, col·laboren en l’organització 
d’aquest esdeveniment esportiu anomenat Cursa de la dona 3 viles i que es vol celebrar el 
diumenge 12 de març de 2023 amb la voluntat d’assolir un gran èxit de participació, 
aconseguint situar l’esport femení com un referent significatiu dins del món de l’esport. 
 
L’organització de la Cursa de la dona 3 viles es regula a través de l’aprovació d’un conveni 
que determinen els aspectes organitzatius i de col·laboració entre cadascun dels 
Ajuntaments participants.  
 
Els objectius són els següents: 
 

a) Promocionar l’esport femení fomentant la participació i representació de les 
dones en l’esport.  

b) Facilitar l’accés de les dones en l’esport de competició i especialment de 
l’atletisme.  

c) Fomentar que l’esport sigui un espai on s’assoleixi la plena igualtat entre homes 
i dones.  

d) Fomentar estils de vida saludable 



Acta de la JGL de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. JG2023000008   16 de febrer de 2023 

 

26 A
C

T
S

0
0
0
6
 

v
. 
2
0
2
2
/1

2
 

 
Per la organització d’aquest esdeveniment, així com per articular les aportacions que ha de 
realitzar cadascun dels ajuntaments per cobrir les despeses que s’hi generaran, hi ha 
prevista una despesa d’un import màxim de 14.883,00€ (IVA inclòs). és a dir, 4.961,00€ 
(IVA inclòs) per cada ajuntament en concepte de participació. En aquest sentit, es 
considera adient la signatura d’un conveni de col·laboració entre les tres administracions. 
 
Un cop finalitzada la cursa, l’Ajuntament del Masnou justificarà les despeses realitzades 
que seran comunicades als ajuntaments conveniats per tal que en el termini de 10 dies 
realitzin el pagament de la part proporcional de la despesa 
 

Vist l’informe favorable de la tècnica de Comunitat i Persones de data 10 de febrer  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 els ajuntaments del Masnou, 
Montgat i Premià de Mar per a l’organització de la Cursa de la Dona 3 viles (2ª edició), que 
s’incorpora a aquest informe. 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DEL MASNOU, MONTGAT I PREMIÀ DE MAR PER A 
L’ORGANITZACIÓ DE LA CURSA DE LA DONA 3 VILES (2A EDICIÓ). 

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor Jaume Oliveras i Maristany en qualitat d’Alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament del Masnou, 
en virtut de els facultats que li atorga l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2022, assistit pe l 
Secretari general de la Corporació, senyor Gustau Roca Priante, que dóna fe de l’acte. 
 

 
I de l’altra, 

 
La senyora Mercè Marín Planas, en la seva qualitat d’Alcaldessa en nom i representació de l’Ajuntament de Montgat,  
 
El senyor Rafael Navarro Álvarez, en la seva qualitat d’Alcalde i en nom i representació de l’Ajuntament de Premià de Mar,  

 
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d’obrar necessària i suficient per formalitzar el present conveni 
de col·laboració, d’acord amb el que disposa l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, i a aquests efectes 

 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que l’article 84.2k) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu com a competència pròpia dels municipis la promoció 
d’activitats en l’àmbit esportiu, i a l’article 25.2. l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
s’estableix la competència municipal en la promoció de l’esport. 
 
II. Que de conformitat amb els articles 66.1 i 66.2n) 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, el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota mena d'activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat 
de veïns; i té competència pròpia en les activitats esportives. 

 
III. Que és voluntat de totes les parts signants d’aquest conveni col·laborar conjuntament  per  promocionar l’esport femení i 
reduir les diferències existents pel que fa a la participació i la representació de les dones en l’esport,  facilitant l’accés i la 
promoció de les dones en l’esport de competició i especialment de l’atletisme. Així mateix es pretén que l’esport sigui un 
espai on dones i homes assoleixin la plena igualtat i alhora fomentar un estil de vida saludable. 

 
IV. Que els Ajuntaments del Masnou, Montgat i Premià de Mar volen col·laborar en l’organització de la segona edició de la 
cursa de la dona 3 viles que se celebrarà el dia 12 de març de l’any 2023. En aquest sentit es pretén desenvolupar aquesta 
prova atlètica com a una cursa d’especial rellevància i repercussió mediàtica al territori amb l’assoliment d’uns bons resultats 
esportius i de participació òptims, i, per tant, han convingut la subscripció del present conveni, el qual es regularà de 
conformitat amb els pactes següents: 

 
PACTES 
 
PRIMER. Objecte  
 
Aquest conveni té per objecte regular el règim d’obligacions derivat de la col·laboració dels ajuntaments del Masnou, Montgat 
i Premià de Mar en l’organització de la segona edició de la cursa de la dona 3 viles que se celebrarà el dia 12 de març de 
l’any 2023. La cursa es desenvoluparà amb la doble modalitat de 10km i 5km amb sortides des de Montgat i Premià 
respectivament i arribada al Masnou.  El seu recorregut tindrà lloc per la carretera Nacional II. 



Acta de la JGL de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. JG2023000008   16 de febrer de 2023 

 

27 A
C

T
S

0
0
0
6
 

v
. 
2
0
2
2
/1

2
 

 
SEGON. Vigència 
 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al compliment de l’objecte del conveni i, en tot 
cas, no més enllà del 31 de març de 2023. 
 
TERCER. Actuacions i obligacions de l’ Ajuntament del Masnou  
 
a. Realitzar la tramitació del contracte menor de serveis amb l’empresa encarregada de dur a terme la gestió de 

l’esdeveniment. 
b. Organització de l’arribada de la cursa a la N-II, a l’alçada del carrer Tomàs Vives amb la tramitació dels permisos 

necessaris si s’escau. 
c. Disposar dels materials i infraestructures necessaris a l’arribada de la cursa.  
d. Organitzar i coordinar el dispositiu policial, protecció civil i/o personal voluntari per tal de realitzar els tancaments al 

trànsit de carrers i vies afectades del seu municipi. 
e. Fer difusió de l’esdeveniment a través de tots els mitjans de comunicació que té al seu abast. 

 
QUART. Actuacions i obligacions de l’Ajuntament de Premià de Mar 
 
a. Organització de la sortida de 5km de la cursa al lloc establert amb la tramitació dels permisos necessaris si s’escau. 
b. Disposar dels materials i infraestructures necessaris a la sortida de la cursa de 5km.  
c. Organitzar i coordinar el dispositiu policial, protecció civil i/o personal voluntari per tal de  realitzar els tancaments al 

trànsit de carrers i vies afectades del seu municipi. 
d. Fer difusió de l’esdeveniment a través de tots els mitjans de comunicació que té al seu abast. 

 
CINQUÈ. Actuacions i obligacions de l’Ajuntament de Montgat 
 
a. Organització de la sortida de 10km de la cursa al lloc establert  amb la tramitació dels permisos necessaris si s’escau. 
b. Disposar dels materials i infraestructures necessaris a la sortida de la cursa de 10km.  
c. Organitzar i coordinar el dispositiu policial, protecció civil i/o personal voluntari per tal de  realitzar els tancaments al 

trànsit de carrers i vies afectades del seu municipi. 
d. Fer difusió de l’esdeveniment a través de tots els mitjans de comunicació que té al seu abast. 
e. Tramitar l’autorització de la prova esportiva al Servei Català de Trànsit. 
 

SISÈ. Règim econòmic del conveni. 
 
La despesa prevista en concepte d’organització de la cursa de la dona 3 viles (segona edició) és d’un import de 
14.883,00€ (IVA inclòs). L’Ajuntament del Masnou, assumirà la tramitació del contracte menor de serveis amb l’empresa 
encarregada de dur a terme la gestió de l’esdeveniment amb càrrec a l’aplicació pressupostària IG 23128 22699. Els 
Ajuntaments de Montgat i Premià, respectivament, es comprometen a aportar a l’Ajuntament del Masnou la part 
proporcional de la despesa per import de 4.961,00€ cadascun..  
 
L'Ajuntament del Masnou destinarà els crèdits generats amb l’aportació de la resta d’ajuntaments i amb la seva pròpia 
aportació a cobrir les despeses derivades de la contractació del servei de gestió de l’esdeveniment. 
 
Un cop finalitzada la cursa, l’Ajuntament del Masnou justificarà les despeses realitzades que seran comunicades als 
ajuntaments conveniats per tal que en el termini de 10 dies realitzin el pagament de la part proporcional de la despesa. 
 
SETÈ. Seguiment del conveni. 
 
Per tal de vetllar pel seguiment i compliment de l’objecte d’aquest conveni, els Ajuntaments del Masnou, Montgat i Premià de 
Mar establiran, de mutu acord, una comissió de seguiment formada per un representant tècnic de cadascun dels tres 
ajuntaments que signen aquest conveni. Aquesta comissió coordinarà les relacions entre totes les parts. 
La comissió de seguiment  es reunirà, a petició de qualsevol de les parts, les vegades que siguin necessàries per tal de dur 
a terme la coordinació i el seguiment de l’organització de la Cursa.  
 
 
VUITÈ. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà vigència fins la data de 31 de març de 2023. 
 
NOVÈ. Extinció del conveni. 
 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o d’acord amb els següents supòsits: 
 
 
 
1. Pel transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la seva pròrroga. 
2. Per l’acord unànime de totes les parts signants. 
3. Per denúncia de les parts, atès l’incompliment de les obligacions previstes. En aquest cas, els danys i perjudicis que 

es produeixen o es puguin produir a tercers afectats per l’extinció del conveni aniran a càrrec de la part incomplidora. 
4. Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni. 
5. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
6. Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis. 

 
En cap cas, l’extinció generarà cap dret a indemnització a cap de les parts. 
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DEZÈ.- Naturalesa del conveni i jurisdicció aplicable. 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i les parts es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa qualsevol 
desacord que sorgeixi en relació amb la interpretació i l’execució d’aquest conveni. En cas que sorgeixin qüestions litigioses 
derivades de l’aplicació d’aquest conveni, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
ONZÈ.- protecció de dades de caràcter personal. 
 
Els compromisos acordats entre les parts no requereixen el tractament de dades de caràcter personal responsabilitat de les 
parts signants del present Conveni. 
 
I en prova de conformitat totes les parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, al lloc i data indicats a 
l’encapçalament. 
 

 
L’alcalde del Masnou     L’alcaldessa de Montgat          L’alcalde de Premià de Mar 
 
 
 

Jaume Oliveras i Maristany       Mercè Marín Planas              Rafael Navarro Álvarez 
  
 

Secretària General 
Gustau Roca Priante 

 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a 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 als Ajuntaments de Montgat i Premià de Mar 
 
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. 

 
13. - Corregir, a efectes tributaris, les dades personals que consten en la resolució 
dictada per a la concessió de la llicència d’obres per a la constitució d’un règim de 
propietat horitzontal en l’immoble existent en la finca situada en el passeig de 
Cristòfol Colom, núm. 47 del Masnou. 
 
Per decret del regidor delegat d'Urbanisme i Obres de data 15 de desembre de 2022 
(Decret núm. 2022LLDA003621), es va concedir llicència municipal d’obra major per a la 
constitució d’un règim de propietat horitzontal en l’immoble existent en la finca situada al 
passeig de Cristòfol Colom, núm. 47 del Masnou, expedient núm. X2022011657. 
 
Amb data 20 de desembre de 2022, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (ORGT) va comunicar a l’Ajuntament del Masnou que va rebre la resolució 
corresponent a l’expedient de llicència núm. X2022011657, 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. L’ORGT va sol·licitar a aquest Ajuntament una nova 
resolució en què es corregissin les dades personals del subjecte passiu a efectes tributaris, 
per poder realitzar la tramitació corresponent. 
 
Amb data 08 de febrer de 2023, el tècnic de gestió de l’Àrea de Territori va emetre informe 
favorable en relació amb la procedència de corregir les dades personals del subjecte passiu 
que consten en el decret del regidor delegat d'Urbanisme i Obres, de data 15 de desembre 
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de 2022  (llicència d’obres majors amb núm. expedient X2022011657), en aplicació de 
l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu de les 
administracions públiques, als efectes de poder efectuar les liquidacions corresponents per 
part de l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 
 
Així, on anteriorment deia: 
 

“ 2. Aprovar la liquidació de la taxa per llicències urbanístiques d’acord amb les ordenances 
fiscals, per import de 760,95€ al subjecte passiu senyor Vicenç Aragó Pont, amb NIF 
***427***.” 
 

Haurà de dir: 
 

2. Aprovar la liquidació de la taxa per llicències urbanístiques d’acord amb les ordenances 
fiscals, per import de 760,95€ al subjecte passiu senyor Vicenç Aragó Pont, amb NIF 
***427***. 
 
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. CORREGIR, a efectes tributaris, les dades personals del subjecte passiu Vicenç Aragó 
Pont, tot indicant que el número correcte de NIF és ***427***, en relació amb la llicència 
municipal d’obres majors amb núm. d’expedient X2022011657, concedida per decret del 
regidor delegat d'Urbanisme i Obres, de data 15 de desembre de 2022 (Decret núm. 
2022LLDA003621). 
 
2. 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. 
 
3. COMUNICAR aquesta resolució a la Tresoreria municipal als efectes oportuns. 
 
4. NOTIFICAR el contingut de la present resolució al senyor Vicenç Aragó Pont. 
 
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. - Adjudicació del contracte administratiu de les obres referents al projecte de 
creació d’un espai de lleure al Parc del Mil·lenari annex a la Masia de Cal Ros de les 
Cabres. Procediment obert simplificat amb diversos criteris d'adjudicació, LIC 
30/2022. 
 
Vist l’expedient que es tramita per a la contractació administrativa de les obres relatives al 
projecte per a la creació d'un espai de lleure al Parc del Mil·lenari annex a la masia de Cal 
Ros de les Cabres, mitjançant procediment obert simplificat amb diversos criteris 
d’adjudicació, sobre únic digital, amb un pressupost base de licitació de 177.773,39 euros, 
IVA exclòs, ascendint l’import total amb el 21 % d’IVA inclòs a 215.105,80 euros. Licitació 
LIC 30/2022. 
 
El valor estimat del contracte és de 213.328,07 euros, IVA exclòs, calculat d’acord amb 
l’establert a l’article 101 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LCSP). 
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Del resultat de la tramitació de la licitació, de conformitat amb els articles 131, 135.1 i 4, 
146 i 156 a 159 de la LCSP, i d’acord amb l’acta de la Mesa de contractació de 27 de 
desembre de 2022, es van presentar tres empreses.  
 
La Mesa va procedir a l’obertura del sobre digital i va examinar les declaracions 
responsables presentades per les empreses, comprovant que dues d’elles eren correctes 
(B28 Construccions, SL i Courts International XXI, SL) i una d’elles estava incompleta 
(Grupo Constructor UNO). Per tant, la Mesa va acordar admetre a la licitació a les empreses 
B28 Construccions, SL i Courts International XXI, SL i requerir a Grupo Constructor UNO 
perquè esmenés la deficiència de la seva declaració responsable. 
 
Així mateix, l’arquitecte municipal va declarar la no existència d’ofertes anormalment baixes 
o desproporcionades, d’acord amb allò establert a la clàusula 17a del plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
Amb l’acta de la Mesa de contractació de data 09 de gener de 2023, la Mesa constatà que 
la licitadora GRUPO CONSTRUCTOR UNO no va donar compliment al requeriment 
d’esmena efectuat en el termini atorgat, el qual finalitzava el dia 30 de desembre de 2022. 
En conseqüència, la Mesa proposà rebutjar la proposició efectuada per GRUPO 
CONSTRUCTOR UNO i excloure-la de la licitació LIC 30/2022, d’acord amb els termes 
estipulats a la clàusula 20a del plec de clàusules administratives particulars. 
 
A continuació, l’arquitecta municipal exposà el contingut de la valoració efectuada, i un cop 
aplicat els criteris d’adjudicació segons la clàusula 13a del plec de clàusules 
administratives, proposà l’adjudicació del contracte a l’empresa B28 Construccions, SL, pel 
preu d’adjudicació de 176.017,46 euros, IVA exclòs, en haver obtingut la puntuació més 
alta, essent de 80,00 punts sobre un total de 100 punts,  d’acord amb el resultat següent: 
 

 

 
En la sessió de la Mesa de contractació celebrada el dia 23 de gener de 2023, constituïda 
per examinar la documentació prèvia a l’adjudicació presentada per l’empresa B28 
CONSTRUCCIONS, SL, es constata que l’empresa proposada va presentar correctament 
la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social, l’alta de l’IAE, els documents justificatius de la seva capacitat, solvència 
i aptitud per contractar, així com la inexistència de prohibicions de contractar amb el sector 
públic,  
 
Pel que fa a la garantia definitiva per import de 8.800,87 €, corresponent al 5 % del preu 
d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, la Mesa constatà que la licitadora va sol·licitar 
expressament i en termini la constitució de la garantia definitiva per mitjà de la retenció de 
l’import del primer o primers pagaments que realitzi l’Ajuntament, d’acord amb l’establert a 
l’article 108.2 de la LCSP i amb la clàusula 19a del plec de clàusules administratives 
particulars que regeix la licitació. 
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L’empresa B28 CONSTRUCCIONS, SL representada pel senyor Jordi Forns Casacuberta, 
es compromet a realitzar les obres relatives al projecte per a la creació d'un espai de lleure 
al Parc del Mil·lenari annex a la masia de Cal Ros de les Cabres (LIC 30/2022) per un preu 
d’adjudicació de 176.017,46 €, IVA exclòs. 
 
Vist l’informe emès pel tresorer municipal en relació amb la inexistència de deutes amb 
l’Ajuntament del Masnou per part de l’empresa B28 CONSTRUCCIONS, SL. 
 
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 27 
de desembre de 2022, i 09 i 23 de gener de 2023. 
 
TERCER. Excloure de la licitació a l’empresa GRUPO CONSTRUCTOR UNO per no haver 
donat compliment, en el termini atorgat, al requeriment d’esmena de la seva declaració 
responsable presentada, d’acord amb l’establert a la clàusula 20a del plec de clàusules 
administratives particulars i segons consta en l’acta de la Mesa de contractació de data 09 
de gener de 2023. 
 
QUART. Retenir, del primer o primers pagaments que es realitzin a l’adjudicatària per part 
de l’Ajuntament, l’import de 8.800,87 € referents a la garantia definitiva del contracte, la 
qual correspon al cinc per cent (5 %) del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, 
d’acord amb l’establert a la clàusula 19a del plec de clàusules administratives particulars i 
l’article 108.2 de la LCSP. 
 
CINQUÈ. Adjudicar el contracte administratiu de les obres relatives al projecte per a la 
creació d'un espai de lleure al Parc del Mil·lenari annex a la masia de Cal Ros de les Cabres 
a l’empresa B28 CONSTRUCCIONS, SL, amb CIF núm. B-64978000, i en el seu nom i 
representació el senyor Jordi Forns Casacuberta, per un import de 176.017,46 €, IVA 
exclòs, més 36.963,67 € en concepte del 21 % IVA, que suposa un import total de 
212.981,13 €, IVA inclòs, d’acord amb les actes de la Mesa de contractació dels dies 27 de 
desembre de 2022 i 09 i 23 de gener de 2023. 
 
El termini màxim d’execució de les obres serà de QUATRE MESOS a comptar des del dia 
en què se signi l’acta de replanteig.  
 
SISÈ. Incorporar al contracte l’obligació de l’adjudicatari de la realització de la millora que 
es relaciona a continuació, sense cap cost per a l’Ajuntament, conforme a la documentació 
presentada en el sobre únic digital:  

 
Millora 1: 
Subministrament i col·locació d’elements urbans a la coberta de l’edifici, comprenent els 
següents elements: 
 
 

- Banc longitudinal sense respatller amb seient de fusta i cos estructural d’acer. 
- Cadira amb seient i respatller de fusta amb cos estructural d’acer. 
- Jardinera quadrada de fusta amb elements decoratius vegetals. 

 
SETÈ. Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació que es farà efectiva amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària UB.93300.63200 amb Codi de projecte 2021/2/UB/3 a favor de 
l’empresa B28 CONSTRUCCIONS, SL, amb CIF núm. B-64978000. 
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VUITÈ. Disposar la despesa per l’import total de 212.981,13 €, IVA inclòs, a favor de 
l’empresa B28 CONSTRUCCIONS, SL, amb CIF núm. B-64978000. 
 
NOVÈ. Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini màxim de QUINZE DIES HÀBILS 
següents al de la notificació d’aquest acord procedeixi a la signatura del contracte. 
  
DESÈ. Comunicar a la Tresoreria municipal aquest acord als efectes de la constitució de 
la garantia definitiva del contracte, per import de 8.800,87 €, que s’haurà de retenir del 
primer o primers pagaments que efectuï l’Ajuntament. 
 
ONZÈ. Notificar aquests acords a les empreses licitadores i publicar-los al perfil del 
contractant de la corporació. 
 
DOTZÈ. Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant.  
 
TRETZÈ. Facultar l’alcalde per a la signatura del contracte administratiu oportú. 
 
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. - Contractació de la pròrroga del servei de manteniment dels aparells elevadors, 
escales mecàniques i muntacàrregues en els edificis municipals i via pública del 
Masnou i del contracte de servei d’inspecció tècnica reglamentària a través de 
l'acord marc de l'Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 19/2021 
de data 23 de març de 2021 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va acordar, en la 
sessió ordinària de la Comissió executiva de data 14 de juliol de 2021,  adjudicar l’Acord 
marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements 
substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.02) a les empreses 
seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es relaciona:  
 
Lot 1: Manteniment d’aparells elevadors: Barcelonès i Baix Llobregat. 

1. A. EMBARBA SA 
2. ASCENSORES ERSCE SAU 
3. KONE ELEVADORES SA 
4. CITYLIFT SA 
5. FAIN ASCENSORES SA 

 
Lot 2: Manteniment d’aparells elevadors: Maresme i Vallès Oriental. 

1. ASCENSORES ERSCE SAU 
2. KONE ELEVADORES SA 
3. FAIN ASCENSORES SA 
4. ASCENSORS SERRA SA 
5. ASCENSORS EBYP SA 

 
Lot 3: Manteniment d’aparells elevadors: Vallès Occidental. 

1. A. EMBARBA SA 
2. CITYLIFT SA 
3. MARVI ASCENSORES SL 
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4. KONE ELEVADORES SA 
5. FAIN ASCENSORES SA 

 

Lot 4: Manteniment d’aparells elevadors: Garraf, Alt Penedès i Anoia. 
1. ASCENSORES ERSCE SAU 
2. ZARDOYA OTIS SA 
3. KONE ELEVADORES SA 
4. ASCENSORS EBYP SA 
5. ORONA S. COOP. 

 

Lot 5: Manteniment d’aparells elevadors: Osona, Bages, Berguedà, Moianès i 
Solsonès. 

1. A. EMBARBA SA 
2. CITYLIFT SA 
3. FAIN ASCENSORES SA 
4. ASCENSORS SERRA SA 
5. ORONA S. COOP. 

 

Lot 6: Manteniment d’aparells elevadors: Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de 
l’Estany, Alt Empordà, Garrotxa i Ripollès. 

1. CITYLIFT SA 
2. ZARDOYA OTIS SA 
3. MARVI ASCENSORES SL 
4. ASCENSORS SERRA SA 
5. ORONA S. COOP. 

 

Lot 7: Manteniment d’aparells elevadors: Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, 
Tarragonès, Baix Camp i Priorat. 

1. ASCENSORES ERSCE SAU 
2. ZARDOYA OTIS SA 
3. MARVI ASCENSORES SL 
4. ORONA S. COOP. 
5. SERVIELEVA SL 

 
Lot 8: Manteniment d’aparells elevadors: Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues, 
Noguera i Segrià. 

1. A. EMBARBA SA 
2. MARVI ASCENSORES SL 
3. ZARDOYA OTIS SA 
4. ASCENSORS F. SALES SL 
5. ASCENSORS GALO SL 

 

Lot 9: Manteniment d’aparells elevadors: Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i 
Montsià. 

1. ZARDOYA OTIS SA 
2. MARVI ASCENSORES SL 
3. CITYLIFT SA 

 

Lot 10: Manteniment d’aparells elevadors: Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, 
Alta Ribagorça, Cerdanya i Val d’Aran. 

1. ASCENSORS GALO SL 
2. ASCENSORS SERRA SA 
3. ASCENSORS F. SALES SL 

 

Lot 11: Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques. 
1. ZARDOYA OTIS SA 
2. KONE ELEVADORES SA 
3. MARVI ASCENSORES SL 
4. CITYLIFT SA 
5. SCHINDLER SA 
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Lot 12: Serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.  
1. SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA 
2. EUROCONTROL SA 
3. TUV RHEINLAND IBERICA ICT SA 

 

2.- En data  20 de setembre de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils adjudicatàries, els corresponents contractes de l’Acord marc de 
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius, licitat de 
conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.  
 

3.- En data 13 de gener de 2022, la Comissió Executiva del CCDL, va aprovar 
definitivament la cessió de l’adjudicació de l’Acord marc de serveis de manteniment 
d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius, amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. Núm. 2020.02), a favor de l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM). La formalització data del 27 de gener de 2022. 
 

4.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM, va aprovar 
definitivament la modificació de l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells 
elevadors i subministrament d’elements substitutius (Exp. núm. 2020.02), per a successió 
d’empresa en motiu d’una fusió per absorció, en virtut de la qual l’empresa KONE 
ELEVADORES SA es subroga, per una banda, en tots els drets i obligacions dimanants 
del citat Acord marc i dels contractes basats corresponents en els lots 1, 3, 5, 6, 9 i 11 , així 
com les seves pròrrogues, acord marc formalitzat inicialment en data 20 de setembre de 
2021 amb l’empresa CITYLIFT SA, i per una altra banda, en tots els drets i obligacions 
dimanants del citat Acord marc i dels contractes basats corresponents en els lots 3, 6,7, 8, 
9 i 11, així com les seves pròrrogues, Acord marc formalitzat inicialment en data 20 de 
setembre de 2021 amb l’empresa MARVI ASCENSORES SL. 
 

Per efecte d’aquesta subrogació l’empresa KONE ELEVADORES SA, operarà amb les 
ofertes presentades per l’empresa CITYLIFT, SA pels lots 5 i 6 i amb les ofertes 
presentades per l’empresa MARVI ASCENSORES SL pels lots 7, 8 i 9 respecte als 
contractes basats adjudicats a partir de l’aprovació definitiva de la successió d’empresa per 
la fusió per absorció. 
 

5.- Segons el decret d’organització de les àrees de govern municipal (expedient 
X2019006225) del 23 de novembre 2020, la regidoria de Manteniment, Serveis Municipals 
i Paisatge té la competència del manteniment i conservació dels equipaments municipals, 
així com dels aparells elevadors, escales mecàniques i muntacàrregues en els edificis 
municipals i la via pública. 
 
6.- L’Ajuntament  del Masnou , en sessió plenària ordinària del 24 de setembre de 2015 va 
aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que l’ACM 
porta a terme, conjuntament amb el Consorci Catala pel desenvolupament Local. 
 
7.- El 24 de febrer de 2022, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de serveis 
de manteniment dels aparells elevadors, escales mecàniques i muntacàrregues dels 
edificis municipals, via pública i dues escoles del Masnou a l’empresa Kone Elevadores, 
S.A. per un import de 36.437,94 € anuals, IVA inclòs.  
 

8.- El 16 de març de 2022 entra en vigor el contracte de servei de manteniment dels aparells 
elevadors, escales mecàniques i muntacàrregues dels edificis municipals, fins el dia 28 de 
febrer de 2023, amb possibilitat de prorrogar-lo per períodes de 12 mesos fins un màxim 
de 2 anys.  
 

9.-L’Ajuntament té la necessitat de disposar d’un contracte de manteniment, atès al que 
disposa el capítol III, secció 5a Manteniment d’un ascensor de la Instrucció Tècnica 
Complementària AEM1, de 22 de febrer de 2013 que estableix que el titular de l’ascensor 
és responsable de mantenir-lo en bon estat i haurà de subscriure un contracte de 
manteniment amb empresa conservadora d’ascensors autoritzada.  
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10.- Amb el personal propi actual de la Unitat de Manteniment i Serveis no es pot donar 
resposta a les necessitats de manteniment i conservació d’aquest tipus d’instal·lacions, 
fent-se necessària la seva pròrroga.  
 

11.- L’empresa adjudicatària del contracte, Kone Elevadores, S.A. està executant aquest 
servei satisfactòriament, acomplint el contracte signat, així com totes les clàusules del plec 
de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques particulars.  
 

12.- En data 28 de febrer de 2023, es donarà per finalitzat el contracte de serveis de 
manteniment dels aparells elevadors, escales mecàniques i muntacàrregues dels edificis 
municipals, via pública i dues escoles del Masnou, a no ser que la Junta de Govern Local 
acordi prorrogar el servei durant 1 any.  
 

13.- Segons l’expedient de l’Acord marc (Exp. 2020.02), la despesa prevista per al 
manteniment dels aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius en la 
modalitat de tot risc del tipus d’aparell exterior, interior i muntacàrregues, per a cada 
anualitat és de 36.437,94 € (iva inclòs), corresponent al Lot 2 i 11.  
 
14.- Segons l’expedient de l’Acord marc (Exp. 2020.02), la despesa prevista pel servei 
d’inspecció tècnica reglamentària dels aparells elevadors prevista per a l’any 2023 és de 
323,07 € (iva inclòs), corresponent al Lot 12.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL. 
 

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim 
de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 

Article 153.1 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.4 de la Directiva 2014/24 
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.43 de la 
LCSP. 
 

L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen 
per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta de 
normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens 
locals. 
 

Bases del pressupost municipal.  
 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).  
 

Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària dels aparells d’elevació  
 

En data  9 de febrer de 2023 la tècnica de Manteniment i Serveis ha emès un informe 
favorable a la pròrroga del contracte de serveis de manteniment dels aparells elevadors, 
escales mecàniques i muntacàrregues dels edificis municipals, via pública i dues escoles 
del Masnou, i a la pròrroga del servei d’inspecció tècnica reglamentària. 
 

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: 

 
1. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de manteniment dels aparells 

elevadors, escales mecàniques i muntacàrregues dels edificis municipals, via 
pública i dues escoles del Masnou  (lot 2 i 11) amb l’empresa Kone Elevadores, 
S.A.,  CIF A28791069 en els mateixos termes i condicions que el contracte inicial, 
des del 1 de març de 2023 al 29 de febrer de 2024.  

 

Manteniment aparells elevadors  

Tipus de 
manteniment 

(Bàsic/semi-risc/ 
tot risc) 

Tipus d’aparell 
(interior/ 

exterior/muntacàrregues) 

Nombre 
d’aparells 

Data d’alta  
del servei 

Preu/aparell-
any (€) 

Tot risc Interior 14 01/03/2023 785,00 € 

Tot risc Exterior 2 01/03/2023 888,00 € 

Tot risc muntacàrregues 2 01/03/2023 504,00 € 

 
Manteniment salva-escales 

Tipus de manteniment  
(Bàsic/avançat/prèmium) 

Nombre 
d’aparells   

Data d’alta del 
servei 

Preu/aparell-any 
(€) 

Avançat 2 01/03/2023 250,00€ 

    

    
 

Tant en el cas dels aparells elevadors com dels salva-escales, l’empresa Kone Elevadores, 
S.A s’ha compromès a donar resposta en les condicions següents: 
 

Tipus de resposta/reparació màxim Hores/dies 

Temps de resposta màxim - amb aturada 2h 

Temps de resposta màxim - sense aturada 12h 

Temps de reparació màxim - amb aturada 12h 

Temps de reparació màxim - sense aturada 2 dies 

 
Manteniment escales mecàniques 

Nombre 
d’aparells   

Data d’alta del 
servei 

Preu/aparell-any 
(€) 

6 01/03/2023 2.640,00 € 

   

   

 
2. Autoritzar i disposar la despesa de la pròrroga del contracte del lot 2 i 11, per l’import 

anual de 36.437,94 €, IVA inclòs, d’acord amb les anualitats i aplicacions 
pressupostàries del quadre següent: 
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3.  Aprovar la pròrroga del contracte de servei d’inspecció tècnica reglamentària dels 
aparells elevadors dels equipaments municipals del Masnou (lot 12), a l’empresa 
TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.,  A59555466, en els mateixos termes i condicions 
que el contracte inicial, des del 1 de març de 2023 al 29 de febrer de 2024.  

 
Servei d’inspecció tècnica reglamentària 

Nombre 
d’aparells   

Preu/aparell-any 
(€) 

Data aprox. del 
servei 

3 89,00 € 08/11/2023 

   

   

 
4.  Autoritzar i disposar  la despesa de la pròrroga del contracte del lot 12, per l’import 

de 323,07 €, IVA inclòs, corresponent a l’exercici 2023, anirà amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents:  

 
           - MS.15320.2100, Manteniment i conservació vies públiques, 215,38 €, IVA inclòs.  
           - MS.34200.21200, Manteniment i conservació equipaments esportius, 107,69 €,     
IVA inclòs.  
 

5. Adoptar el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2024 del crèdit adequat i 
suficient per atendre les despeses que se’n deriven. 

 
6. Designar responsable del contracte amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, 

la Tècnica de Manteniment i Serveis de la regidoria de Manteniment, Serveis 
Municipals i Paisatge de l’Ajuntament del Masnou. 

 
7. Fer constar que no s’exigeix la garantia definitiva d’acord amb la clàusula 42 del 

Plec de clàusules administratives particulars que regulen l’acord marc de serveis de 
manteniment d’aparells elevadors. 
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8. Notificar aquests acords a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL, així com 
també a les empreses adjudicatàries, Kone Elevadores, S.A. i TÜV Rheinland 
Ibérica ICT, S.A 

 
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. - Aprovació del contracte menor del servei de neteja de voreres i grafitis. 
 

Segons el decret d’organització de les àrees de govern municipal (expedient X2019006225) 
del 23 de novembre de 2020, la Unitat de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge té, 
entre d’altres, la competència del Manteniment i conservació de la via pública. 

 
En el desenvolupament d’aquesta competència s’ha detectat que actualment hi ha voreres 
molt brutes i grafitis en mobiliari urbà i façanes d’equipaments i espais municipals que no 
es poden netejar amb la maquinària adjudicada al servei de neteja viària.  
 
La inspectora de Via Pública ha emès un informe on justifica la necessitat de contractar 
una empresa externa, especialitzada i amb els recursos necessaris, per realitzar aquesta 
neteja amb maquinària adequada. 
 
En el mateix informe la responsable justifica també el compliment de la normativa en 
matèria de contractació (art. 118 LCSP) i, vistos els pressupostos incorporats a l’expedient, 
proposa contractar l’empresa BISBAL CASACUBERTA, S.L., per realitzar aquest servei, 
per un import de 14.883,00 € (13.530,00 € + 1.353,00 € del 10% d’ IVA). 
 
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. 
 
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 neteja de voreres i grafitis amb alta 
pressió a l’empresa BISBAL CASACUBERTA, S.L., amb CIF B61828216, per un import de 
14.883,00 €, amb el 10 % d’ IVA inclòs. 
 
Tercer .- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al contracte esmentat, per import 
de 14.883,00 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària MS.15320,21000 , 
Manteniment i conservació vies públiques, centre de cost VIESPU. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
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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. 

 
17. - 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 
 

Memòria 2022 de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
L’OAC durant l’any 2022 va rebre 29.275 visites presencials, va atendre 18.964 trucades 
telefòniques i va gestionar més de 20.88e tràmits telemàticament. Un total de 69.122 
atencions a la ciutadania. 
 

Informe 2022 Queixes i suggeriments 
La gestió de Queixes, suggeriments i propostes té com a objectiu homogeneïtzar les 
respostes i sistematitzar aquest àmbit d’atenció ciutadana per millorar-lo i poder-lo avaluar 
i gestionar estadísticament. Les dades de l’any 2022 han estat: 
 

Rebudes 222 

Incomplertes programari 100 

Tramitades per tipologies  

Queixes 95 

Suggeriments/propostes 14 

Agraïments  
 

Tramitades/Finalitzades 105  

En termini de 20 dies hàbils 65 61,90€ 

Fora termini 40 38,10€ 

Sense resposta 3  

Duplicat 1  
 

Regidoria de Manteniment, serveis municipals i paisatge 
 

Manteniment 
El dimecres 8 de febrer es va substituir l’enllumenat de l’escola bressol municipal La 
Barqueta a leds. 
El dijous 9 de febrer es va fer la instal·lació nova de la línia elèctrica a la 2a planta de Can 
Malet. 

 

En marxa els treballa per il·luminar el tram del passeig marítim més proper a Premià 

de Mar 

Ja estan en marxa els treballs d’instal3lació dels punts de llum que posaran fi a la foscor 
del tram del passeig Marítim comprès entre el carrer del Brasil i el terme municipal de 
Premià de Mar. La instal·lació d’aquests punts de llum va ser la proposta guanyadora dels 
pressupostos participatius 2020-2021. S’ha trigat força temps per iniciar-ne la instal·lació, 
per la complexitat dels tràmits i per la crisi mundial d’escassetat de materials i inflacionista 
dels darrers temps. 

 

Llums led i nous fanals per millorar la seguretat al pont de Joan XXIII 
El dijous 9 de febrer es van iniciar els treballs per il·luminar el pont de l’avinguda de Joan 
XXIII, que creua l’autopista C-32 i connecta el Masnou Alt amb els barris de l’oest de Teià. 
D’aquesta manera es posarà fi a la foscor d’aquest indret durant la nit. Això, juntament amb 
l’adequació de les baranes, millorarà la seguretat dels vianants que hi passen. 
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La senyora Neus Tallada Moliner informa dels punts següents:  
 
Regidoria de Turisme i Promoció del Municipi 
 
Visita guiada a la mina d’aigua 
El diumenge 12 de febrer va tenir lloc la visita guiada a la mina d’aigua Cresta i Malet. Les 
places es van exhaurir força temps abans. 
 
Regidoria de Cultura 

 
Biblioteca 
El dijous 9 de febrer va tenir lloc la presentació del llibre Descobrim la República Txeca. 
El divendres 10 de febrer van visitar la biblioteca per fer un taller d’escriptura creativa els 
alumnes de 1r d’ESO de les Escolàpies. 
Dissabte 11 de febrer va tenir lloc l’Hora del conte 
El dimarts 14 de febrer van visitar la biblioteca els nens de la llar d’infants Ca la Rita. També 
va tenir lloc el club de lectors intrèpids. 
Durant el mes de febrer, te lloc l’exposició L’aparador de les meravelles. 
 

El senyor Sergio González Fernández informa dels punts següents: 
 
Exhibició de cultura popular per Santa Eulàlia 
El diumenge 12 de febrer es va celebrar la Festa de Santa Eulàlia. La festa va començar 
amb els balls i les actuacions de la Colla de Geganters del Masnou i la Colla Bastonera Ple 
de Cops, acompanyades del ritme de les batucades de les AFA. 
 
II Festa Petits Valents 
El diumenge 12 de febrer va tenir lloc la II Festa Petits Valents, l’objectiu de la qual és 
recaptar fons per l’Hospital Sant Joan de Déu per tal que els destini a la investigació contra 
el càncer infantil. Es va poder gaudir de les actuacions de Country Mas, l’escola de ball 
Estudi 15, Màgickel, butaca Sensatrons de l’Escola Rosa Sensat, ball en línia de l’Espai 
Social Masnou Alt i Ple de Swing. També tallers de manualitats organitzats per Fem Fira. 
Aquesta iniciativa és una organitzada per l’Associació de Veïns i Veïnes del Masnou Alt i 
l’Espai Social Masnou Alt. 
 
La senyora Cristina Ramos Santamaria informa del punt següent: 
 

Regidoria de Transició Ecològica i desenvolupament sostenible 
 

No donis la nota, nova campanya per incidir en la gestió correcta dels residus 
domèstics 
Després de diverses campanyes de divulgació sobre els residus domèstics i la seva gestió, 
l’ajuntament fa un pas més amb el pressupòsit que tots els masnovins i masnovines ja 
coneixen que hi ha cinc fraccions diferents classificades en cinc colors (groc, blau, verd, 
marró i gris) i que tothom sap què va a cada contenidor. 
 
La campanya No donis la nota vol remoure consciències per incentivar la separació 
correcta de residus i reciclar com toca,  i també vol potenciar la necessitat del reciclatge i 
posar en valor el paper actiu de la ciutadania. Aquesta nova acció comunicativa incideix en 
la reducció d’impropis, és a dir, d’aquells residus que es dipositen als contenidors que no 
els corresponen, tant pels beneficis que aquesta bona pràctica comporta per al medi 
ambient com per la reducció que suposa en el cost de la gestió i tractament dels residus, 
ja que es requereix un esforç de separació i selecció menor. 

 

La campanya la conformen cinc vídeos relacionats amb els residus domèstics i la seva 
gestió que s’estan difonent a través de les xarxes socials de l’ajuntament. 
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El senyor Albert Alfaro Giró informa del punt següent: 
 

Regidoria de Mobilitat i Via Pública 
 
 

Creix el nombre d’usuaris d’autobús al Masnou 
La bona acollida de la T-ElMasnou es confirma amb les més de 650 persones que ja la 
tenen i la utilitzen. Aquest títol propi de transport només es pot utilitzar al servei de transport 
urbà del Masnou, és a dir a la línia C-19 i permet fer-hi viatges il·limitats. Des de la seva 
implantació, a mitjans del mes de setembre passat, s’han incrementat els usuaris en 
gairebé un 24 % i de cada tres viatgers de l’autobús, un l’ha utilitzada. Aquest augment 
notable va fer que el 2022 tanqués amb  prop de 150.000 persones que havien fet ús 
d’aquesta línia, una xifra força superior a la de l’any anterior, quan se’n van comptabilitzar 
a l’entorn de 111.000. 
 

El senyor Ricard Plana i Artús informa del punt següent: 
  

Regidoria d’Urbanisme i Obres 
 

El retard de les obres ajorna l’entrada en funcionament de l’estació d’Ocata 
Aquest mes de febrer l’operadora ferroviària Renfe ha començat una nova fase dels treballs 
de millora de l’accessibilitat a l’estació d’Ocata amb l’excavació sota les vies per construir 
un nou vestíbul soterrat. 
Tal com va informar Renfe, a l’octubre es va detectar que l’execució de les fonamentacions 
de les estructures enterrades plantejades resultava impossible, a causa de la presència 
d’esculleres i estrats rocosos a profunditats superiors a les previstes. Per aquest motiu es 
va considerar necessària la tramitació de la modificació del projecte, que inclou un mur de 
micropilots que permetrà donar solució a aquestes circumstàncies sobrevingudes. Aquesta 
situació és la que ha comportat una replanificació de les obres que n’ha desplaçat la data 
de finalització prevista inicialment. L’objectiu de totes aquestes actuacions és que al darrer 

trimestre d’aquest any entri en servei l’estació d’Ocata millorada i totalment accessible. 
 
 
 
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. 
 
 
 


		2023-02-24T08:35:29+0100
	Tramitació electrònica de l'Ajuntament del Masnou




