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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. 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) 
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 
 
S’excusen per la seva absència:  
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP)          
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
 
També assisteix a la reunió: 
Sr. Alexandre Álvarez Mena, Gerent 
Sra. Núria Creus Maristany, Cap de gabinet d’Alcaldia 
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria. 
 
 
1. - Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió pública i ordinària del 16 de febrer 
de 2023. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió pública i ordinària del 16 de febrer de 2023 per 
assentiment. 
 
2. - Donar compte de la relació d’assumptes que passen a comissions informatives. 
 
Donar compte de la relació d’assumptes que passen a la Comissió Informativa de 
Comunitat i Persones, Serveis Generals i Territori. 
 
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
3.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 459/2023 de data 21 de febrer de 
2023, pel qual s’avoca la competència per la petició recurs tècnic a DIBA, assessorament 
subvenció per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, 
expedient núm. X2023003944. 
 
4. - Exclusió empresa licitadora del procediment de licitació per a l'adjudicació del 
lot 2 del contracte de Serveis de manteniment de les àrees de jocs infantils, espais 
biosaludables, àrees amb elements esportius i skatepark del Masnou, LIC 26/2022. 
 
En data 15 de desembre de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar l’inici d’expedient i 
els plecs de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques de la licitació per a 
l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment preventiu i correctiu de les àrees de 
jocs infantils, espais biosaludables, àrees amb elements esportius i skatepark del Masnou 
dividit en dos lots: 
 

• Lot 1: Servei de manteniment de les àrees de joc infantils i espais biosaludables 

• Lot 2: Servei de manteniment de les àrees amb elements esportius i skatepark del 
Masnou. 

 
La licitació es va anunciar al  perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament del 
Masnou amb data 9 de gener de 2023, finalitzant el termini de presentació d’ofertes el dia 
27 de gener de 2023. 
 
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 i pel que fa referència al lot 2, les següents empreses: 
 

1. HPC Ibérica, SA 
2. Manserma Industrial, SL 
3. Urbe SBD, SL 

 
Segons les reunions de la mesa de contractació, efectuades de forma telemàtica en data  
31 de gener de 2023 i 7 de febrer de 2023, es va acordar admetre totes les empreses 
licitadores de cada lot al procediment de licitació en haver presentat i esmenat correctament 
la documentació administrativa continguda en el sobre digital A. 
 
En data 7 de febrer de 2023 es va procedir de forma telemàtica i en acte privat a l’obertura 
del sobre digital B de cada un dels lots que contenia la documentació relativa a la proposta 
econòmica i resta de  criteris valorables de forma automàtica.  
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En data 16 de febrer de 2023 es va reunir la mesa de contractació per a l’estudi de l’informe 
tècnic de valoració de les propostes contingudes en el sobre digital B de totes les empreses 
licitadores emès pel tècnic de paisatge en en data 16 de febrer de 2023. 
 
A la vista de l’esmentat informe emès pel tècnic de paisatge  i segons l’acta de la mesa de 
contractació de la mateixa data,  la mesa de contractació acorda  proposar a l’òrgan de 
contractació l’exclusió del procediment de licitació per a l’adjudicació del lot 2 del contracte 
a l’empresa Manserma Industrial, SL en haver ofert en la seva proposició econòmica un 
preu per la prestació P1 “Manteniment preventiu i normatiu segons les normatives vigents” 
superior al preu de licitació P1 pel lot 2 establert en la clàusula 3.2 del plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
Aquesta acta i l’informe corresponent es van publicar al perfil de contractant amb data 20 
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. Ratificar les actuacions de la mesa de contractació, segons reunió celebrada en 
data 16 de febrer de 2023.   
 
Segon. Excloure a l’empresa MANSERMA INDUSTRIAL, SL, del procediment de licitació 
per a l’adjudicació del lot 2 del contracte “Servei de manteniment de les àrees amb elements 
esportius i skatepark del Masnou.” atès que la seva oferta  en relació preu per la prestació 
P1 “Manteniment preventiu i normatiu segons les normatives vigents” és superior  al preu 
de licitació P1 pel lot 2 establert en la clàusula 3.2 del plec de clàusules administratives 
particulars. Tot d’acord amb els motius que consten en l’informe tècnic emès pel tècnic 
d’esports de data 16 de febrer de 2023 i en l’acta de la reunió de la mesa de contractació 
de la mateixa data.    
 

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa MANSERMA INDUSTRIAL, SL.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
 

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

 
5. - Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels plecs administratius i 
tècnics per a l'adjudicació del contracte de serveis d’assessorament jurídic i gestió 
dels expedients sancionadors de trànsit de l’Ajuntament del Masnou, LIC 5/2023. 
 
S’ha iniciat expedient per a l’adjudicació del contracte del servei d’assessorament jurídic i 
gestió dels expedients sancionadors de trànsit de l’Ajuntament del Masnou, mitjançant 
procediment obert i diversos criteris d’adjudicació. 
 
En data 9 de febrer de 2023, el cap de la policia local ha emès informe de necessitats en 
relació a aquesta contractació i als efectes del que disposa l’article 116.4 de la LCSP.  
 
S’ha incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de 
prescripcions tècniques particulars que regiran el contracte.  
 
Consta a l’expedient l’informe favorable emès conjuntament pel secretari i per la 
interventora de la Corporació. 
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L’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual 
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP)  especifica 
els requisits en relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació. 
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’expedient per a l’adjudicació del contracte del servei d’assessorament 
jurídic i gestió dels expedients sancionadors de trànsit de l’Ajuntament del Masnou, el qual 
compleix les especificacions de l’article 116 de la LCSP, per procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació d’acord amb l’establert als articles 131,145, 146 i 156 a 158 
i concordants de la LCSP.  
 
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques particulars que hauran de regir la contractació. 
 
Tercer. Aprovar la despesa pels dos anys d’aquest contracte per import de 17.080 euros, 
IVA exclòs; 20.666,80 euros (21% IVA  inclòs). 
 
Quart. Autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte per import de 20.666,80 
euros, IVA inclòs, d’acord amb les anualitats  següents: 
 

Exercici Import Aplicació Pressupostària 

2023 (març-desembre) 8.611,17 € SC 13000 22706 

2024 (gener-desembre) 10.333,40 € SC 13000 22706 

Any 2025 (gener-febrer) 1.722,23 € SC 13000 22706 

 
Tanmateix, i atès que el contracte comporta despeses d’abast plurianual, la despesa 
màxima del contracte prevista pels exercicis futurs es supeditarà a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupostos corresponents.  
 
Cinquè. Adoptar el compromís de dotar el crèdit adequat i suficient en els pressupostos de 
les anualitats corresponents. 
 
Sisè. Iniciar el procediment de contractació mitjançant la publicació de l’anunci de licitació 
al perfil de contractant del web de l’Ajuntament. 
 
El termini de presentació d’ofertes mitjançant sobre digital serà d’un mínim de 15 dies 
naturals, comptats des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació del contracte 
al perfil de contractant.  
 
Setè. Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del contracte. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi 
voten a favor. 
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6. - Nomenament d'un agent de la policia local interí per a la substitució de l'empleada 
695 que es troba realitzant el curs de formació bàsica a l'ISPC. 
 
En aquests moments tenim tres places vacants d’agent de policia, tres agents que estan 
realitzant el curs de formació bàsica a l’ISPC, i un agent de policia en situació d’incapacitat 
temporal de llarga durada.  
 
El cap de la Policia Local ha sol·licitat que es nomenin agents de la policia per cobrir totes 
aquestes necessitats, donat que l’absència d’aquests agents provoca una manca de 
recursos que afecta directament a la seguretat pública del municipi, donat que és un servei 
essencial per la comunitat a fi de poder garantir la pacifica convivència.  
 
Davant el que manifesta el cap de la Policia Local es considera adient procedir a la 
substitució de l’agent Maria Eugenia Escalera Clemares que es troba realitzant el curs de 
formació bàsica per a policies de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya prova que ha 
de realitzar conforme les bases del concurs-oposició per cobrir tres places d’agent de 
policia local incloses a l’oferta pública d’ocupació 2021. El curs es va iniciar el dia 3 de 
gener de 2023 i finalitza el dia 11 d’agost de 2023.  
 
L’article 10.1 b) del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP) estableix que són 
funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, 
són nomenats com a tal per al desenvolupament de funcions pròpies de funcionaris de 
carrera, per a la substitució transitòria dels titulars.  
 
L’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, estableix que el personal interí i el personal laboral temporal 
no permanent són seleccionats mitjançant convocatòria pública i que l’ens local pot 
convocar un únic concurs anual, on s’ha d’establir l’ordre de preferència per proveir les 
vacants que es produeixin durant l’any.  
 
Els articles 55 i 72 del TREBEP estableixen que les administracions públiques han de 
seleccionar al seu personal funcionari i laboral mitjançant els principis constitucionals 
d’igualtat, mèrit i capacitat, i que estructuren els seus recursos humans d’acord amb les 
normes que regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i la distribució de 
funcions.  
 
L’article 20.cinc de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2023, estableix que no es podrà contractar personal temporal, ni realitzar 
nomenaments de personal estatutari temporal i de personal funcionari interí excepte en 
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables, en els supòsits i d’acord 
amb les modalitats previstes pel text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en la 
seva redacció donada pel Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en la seva redacció donada per la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, així com en la resta de normativa aplicable, sent urgent i inajornable 
disposar dels efectius de la policia local per atendre la seguretat pública del municipi.  
 
Aquest nomenament s’ha de fer mitjançant un procés selectiu, pel que s’ha tingut en 
compte la llista de reserves del concurs-oposició d’agents de la Policia Local unificat de la 
comarca del Maresme, que gestiona la Direcció General de Coordinació de les Policies 
Locals. 
 
Conforme els criteris de gestió d’aquesta llista de reserves, en primer lloc han assignat als 
ajuntaments participants agents interins per procedir a la substitució dels agents en 
pràctiques que estan realitzant el curs de formació bàsica a l’ISPC  
 
La Direcció General ens ha assignat l’aspirant Rafael Gamero Saenz.  
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El departament de Recursos Humans i Organització ha informat que el nomenament se 
celebrarà conforme la normativa vigent, i que la persona ha estat seleccionada conforme 
els principis rectors de la selecció, no tenint coneixement que incorrin en cap situació 
d’incompatibilitat.  
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Nomenar el senyor Rafael Gamero Saenz funcionari interí, com agent de la policia 
local, grup C1, per a la substitució de la senyora Maria Eugenia Escalera Clemares, des 
del 1 de març de 2023 fins el 11 d’agost de 2023 mentre la senyora Escalera es trobi 
realitzant el curs de formació bàsica a l’ISPC, de conformitat amb l’article 10.1 b) del 
TREBEP.  
 
Segon. Autoritzar i disposar les retribucions d’aquest nomenament a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries RH 13200 12003, RH 13200 12100, RH 13200 12101, i RH 
13200 16000 de Policia Local, deixant constància del corresponent crèdit disponible per a 
fer front a aquest nomenament.  
 
Tercer. Notificar els presents acords a les persones interessades. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi 
voten a favor. 

 
7. - Aprovació del contracte menor del servei de dinamització del Club de la Feina. 
 
1. El 17 de gener de 2019, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de servei 

de dinamització i gestió del Club de la Feina de l’Ajuntament del Masnou, LIC 23/2018, 
a l’empresa FUNDACIÓ INTERMEDIA.  

2. El 14 de febrer de 2019 es va formalitzar el contracte.  
3. Segons la clàusula quarta del contracte, la durada dels contractes s’estableix en 2 anys 

a partir del dia 18 de febrer de 2019, amb possibilitat de prorrogar-lo per períodes 
anuals fins un màxim de 2 anys.  

4. L’empresa FUNDACIÓ INTERMEDIA ha executat el servei satisfactòriament, acomplint 
el contracte signat, així com totes les clàusules del plec de clàusules administratives i 
el plec de prescripcions tècniques particulars, fins el 17 de febrer de 2023, data de 
finalització de la segona pròrroga.  

5. Actualment la Unitat de Promoció econòmica està preparant l’expedient de contractació 
per la nova licitació del servei de dinamització del Club de la Feina.  

6. El servei de dinamització del Club de la Feina continua sent necessari com a part de 
les prestacions que ofereix el Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament del Masnou, ja 
que completa l’oferta del conjunt integrat de recursos personalitzats que es posen a 
l’abast de la ciutadania que es troba en procés de recerca de feina per fer més efectiva 
la seva ocupabilitat, fent-se necessària la seva contractació per un període de 3 mesos, 
període que es preveu suficient per resoldre la nova adjudicació resultant de la licitació 
del servei.  

 

Es proposa tramitar un contracte menor de serveis (art. 17 LCSP). 
 

D’acord amb la base 36 de les bases d’execució del pressupost 2023, s’ha sol·licitat 
pressupost a l’empresa FUNDACIÓ INTERMEDIA. L’oferta rebuda és: 
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SERVEI  HORES  DURADA  IMPORT  

1 tècnic/a per 
servei de 
Dinamització i 
gestió del club de 
la feina  

30 h setmanals  27/02/23 al 26/05/23  6.929,83 euros  

 

7. El servei de Club de Feina atén de manera individualitzada a les persones usuàries, 
moltes de les quals segueixen un itinerari confeccionat conjuntament amb la tècnica 
responsable del servei, tenint present les necessitats i característiques particulars de 
cada persona. Això motiva que, per no alterar i mantenir l’atenció que reben les persones 
usuàries habituals del servei, i tenint present que en breu s’iniciarà la tramitació de 
l’expedient de la licitació del servei de Dinamització de Club de feina, s’hagi sol·licitat 
només una proposta que doni continuïtat al servei prestat fins el 17 de febrer de 2023.  

 
El contracte menor comporta el tractament de dades de caràcter personal. La finalitat del 
tractament es justifica en el fet que és necessari per a la gestió de demandes d’ocupació i 
orientació en el procés d’inserció laboral, i la seva incorporació a la plataforma telemàtica 
XALOC. Les dades a tractar seran les següents: dades de caràcter identificatiu, 
acadèmiques i professionals, circumstàncies socials, detalls d’ocupació i categories 
especials de dades. 
 
Fonaments de dret  
 
Articles 118.1 i 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014:  
 

• no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de contractació.  

• no s’han realitzat més contractes menors amb aquest proveïdor que de forma individual 
o conjunta superin els límits establerts en la normativa vigent per a la contractació 
menor.  

• el pressupost adjunt compleix amb la millor relació qualitat/preu dels consultats en el 
mercat.  

 
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: 
 
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 del servei de dinamització del Club de la Feina  a 
l’empresa FUNDACIÓ INTERMEDIA, amb NIF G65731374, per un import total de 6.929,83 
euros (exempt d’IVA), d’una durada de tres mesos comptadors des del 27 de febrer de 
2023 fins el 26 de maig de 2023. 
  
Tercer .- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al contracte esmentat, per import 
de 6.929,83 euros amb càrrec a la partida 23.PE.24100.22799 i amb codi de centre de cost 
INSLAB. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
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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. 
Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi 
voten a favor. 

 
8. - Convocatòria 2023 - subvencions entitats mitjançant concurrència competitiva. 
 
El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) 
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals 
de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).  
 
L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, fou aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 22 de desembre de 2010 i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
CVE-Núm. de registre 02201100608, corresponent al dia17 de març de 2011, (en endavant 
l’Ordenança) i va quedar definitivament aprovada el dia 23 de febrer de 2011.  
 
Aquesta Ordenança estableix que la concurrència competitiva és la forma ordinària de 
concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.  
 
El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 16 de desembre de 2021, va 
aprovar les “Bases específiques reguladores de concessió de subvencions a entitats a 
atorgar pel procediment de concurrència competitiva”(en endavant Bases).  
 
Aquestes Bases van ser objecte de publicació en català i castellà al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, el dia 18 de febrer de 2022 amb CVE 202210027605 i CVE 
202210027610, respectivament, quedant definitivament aprovades en no haver-se 
presentat al·legacions.  
 
Tenen per finalitat dur a terme activitats generals d’interès públic realitzades per les entitats 
del municipi en els àmbits del civisme i participació ciutadana; el consum; la cultura; 
l’ensenyament; la igualtat; la salut pública i comunitària i la joventut.  
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, 
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions 2023-2024 i les Bases 
d’Execució del Pressupost 2023, des de l’Àrea de Comunitat i Persones es vol fomentar 
projectes/activitats d’interès públic i social que tinguin per finalitat:  
 

a) Civisme i participació ciutadana: promoció del civisme i de la convivència de la 
ciutadania; associacionisme veïnal; foment de la participació ciutadana; millora 
de la gestió de les entitats; formació de persones integrants; foment de la 
interculturalitat. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit 
d’actuació de l’àrea del civisme i la participació ciutadana.  

b) Consum: foment i promoció del consum responsable i respectuós amb el medi 
ambient i l’entorn. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de 
l’àmbit del consum.  

c) Cultura: promoció i foment de la lectura; arts plàstiques; arts escèniques; 
protecció i promoció del patrimoni; lleure; festes populars i tradicionals. I, en 
general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea 
de cultura.  

d) Ensenyament: activitats complementàries de l'educació de la infància i joventut; 
educació en el lleure. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de 
l’àmbit d’actuació de l’educació.  
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e) Igualtat: foment i promoció de la igualtat, l’accessibilitat i de la no discriminació, 
d’acord amb els drets bàsics i/o per raó de gènere. I, en general, tots aquells 
projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea d’igualtat.  

f) Salut pública i comunitària: protecció i promoció de la salut pública; suport i 
assistència a persones afectades per malalties; suport i assistència a persones 
amb discapacitats; qualitat de vida de la ciutadania. I, en general, tots aquells 
projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de salut pública i 
comunitària.  

g) Joventut: activitats destinades al foment de la participació i de l’associacionisme 
juvenil. Programes i activitats alternatives a l’oci nocturn i que promoguin hàbits 
saludables entre els joves, lliures de sexisme, inclusius i promoguin i difonguin 
la igualtat. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit 
d’actuació de l’àrea de joventut.  

 
D’acord amb l’Ordenança i l’article 8 de les Bases s’ha d’aprovar i publicar la corresponent 
convocatòria i aquesta s’ha d’ajustar a allò previst a l’article 23.2 de la LGS.  
 

Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de 
conformitat amb allò previst a l’Ordenança i als articles 10 i 12 de les Bases, procedeix 
publicar el corresponent extracte i text d’aquesta convocatòria, en el qual es determina el 
termini de presentació de sol·licituds, enviant-lo a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, així com les dades estructurades, per tal de donar compliment al procediment 
establert a l’article 20.8 de la LGS.  
 
La consignació pressupostària per la present convocatòria és la que consta en les Bases 
d’Execució del pressupost 2023: “CP 92410 48003 Subvencions generals entitats” amb un 
crèdit disponible de 55.000,00 euros. 
 
Vist l’informe favorable de la cap d’Àrea de Comunitat i Persones.  
 

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 convocatòria mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb l’objecte de fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat activitats que duen a 
terme les entitats, en els àmbits del civisme i participació ciutadana; el consum; la cultura; 
l’ensenyament; la igualtat; la salut pública i comunitària i la joventut.  
 
La convocatòria és per a l’exercici 2023, en el marc de les Bases Reguladores Específiques 
aprovades per el Ple de data 16 de desembre de 2021, el text íntegre de la qual és el 
següent:  
 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS A ATORGAR PEL PROCEDIMENT DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ANY 2023 
 
1.- Indicació de l’aprovació de les Bases específiques reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de data 16 de desembre de 2021, van ser aprovades les “Bases específiques reguladores de la concessió 
de subvencions a entitats a atorgar pel procediment de concurrència competitiva” (en endavant Bases), que tenen per finalitat 
dur a terme activitats generals d’interès públic realitzades per les entitats del municipi, en els àmbits del civisme i participació 
ciutadana; el consum; la cultura; l’ensenyament; la igualtat; la salut pública i comunitària i la joventut.  
 
Aquestes Bases van ser objecte de publicació definitiva en català i castellà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el 
dia 18 de febrer de 2022 amb CVE 202210027605 i CVE 202210027610, respectivament.  
 
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2023 per a la concessió de les subvencions objecte de la present 
convocatòria serà de 55.000,00 € i anirà a càrrec de la següent aplicació pressupostària: CP.92410.48003 Subvencions 
generals a entitats. 
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3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions 
 

1. L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes i /o activitats generals d’interès públic que 
duen a terme entitats en algun dels àmbits següents: 

 

a) Civisme i participació ciutadana: promoció del civisme i de la convivència de la ciutadania; associacionisme veïnal; 
foment de la participació ciutadana; millora de la gestió de les entitats; formació de persones integrants; foment de 
la interculturalitat. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea del civisme 
i la participació ciutadana. 

b) Consum: foment i promoció del consum responsable i respectuós amb el medi ambient i l’entorn. I, en general, tots 
aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit del consum. 

c) Cultura: promoció i foment de la lectura; arts plàstiques; arts escèniques; protecció i promoció del patrimoni; lleure; 
festes populars i tradicionals. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea 
de cultura. 

d) Ensenyament:  activitats complementàries de l'educació de la infància i joventut; educació en el lleure. I, en general, 
tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’educació. 

e) Igualtat:  foment i promoció de la igualtat, l’accessibilitat i de la no discriminació, d’acord amb els drets bàsics i/o 
per raó de gènere. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea d’igualtat. 

f) Salut pública i comunitària: protecció i promoció de la salut pública; suport i assistència a persones afectades per 
malalties; suport i assistència a persones amb discapacitats; qualitat de vida de la ciutadania. I, en general, tots 
aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de salut pública i comunitària. 

g) Joventut: activitats destinades al foment de la participació i de l’associacionisme juvenil. Programes i activitats 
alternatives a l’oci nocturn i que promoguin hàbits saludables entre els joves, lliures de sexisme, inclusius i 
promoguin i difonguin la igualtat. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de 
l’àrea de joventut. 
 

2. Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar projectes i activitats 
que es desenvolupin des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2023. 

 
3. Per tal de donar compliment a les previsions del Pla Estratègic de Subvencions 2023-2024 i d’acord amb les Bases 

d’Execució del pressupost 2023, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social 
que tinguin per finalitat el suport a activitats en els àmbits del civisme i participació ciutadana, el consum, la cultura, 
l’ensenyament, la igualtat, la salut pública i comunitària i la joventut. 

 
4.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de concurrència competitiva. 
 
5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar 
 
1. Els beneficiaris/àries d’aquestes subvencions són les persones jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta 

el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).  
 

2. Així mateix, han de reunir les següents condicions: 
 

a) D'acord amb allò indicat a l'article 12.3.b) de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament del Masnou, les 
entitats beneficiàries de les subvencions hauran d'estar inscrites al Registre d'Entitats. Alternativament, les entitats 
hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud de subvenció, la documentació necessària per a la inscripció al 
Registre esmentat. 

b) No podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions regulades per aquestes Bases específiques les 
entitats en qui concorri alguna de les circumstàncies esmentades als articles 12.4, 12.6 i 12.7 de l'Ordenança 
general de subvencions de l'Ajuntament del Masnou. 

c) Les entitats que siguin beneficiàries de les subvencions de l'Ajuntament del Masnou adquiriran el compromís de 
col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, amb les diferents regidories amb competències en el seu àmbit 
d'actuació. 

3. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels 
documents que s’indiquen a l’article següent. 

 
6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud 
A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi la següent documentació 
 

a) DNI de la persona representant legal. 
b) Escriptura de constitució o Estatuts, sempre que sigui diferent del que consta al Registre Municipal d’Entitats. 
c) Poders de representació i/o certificat expedit la persona que ostenti la Secretaria de l’entitat que acrediti la 

representació legal de a persona sol·licitant, sempre i quant no consti als Estatuts que pot actuar en representació 
de l’entitat. 

d) Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària, només en cas d’estar en procés d’inscripció al REM 
e) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiària d’acord amb 

el model normalitzat FOR001. 
f) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a l’atorgament de la subvenció, d’acord 

amb el model normalitzat FOR001. 
g) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les 

que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model normalitzat FOR001. 
h) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat 

FOR001. 
i) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat FOR001. 
j) Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
k) Altra documentació que l’entitat consideri rellevant. 
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L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament 
signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada. 
 
7.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 
 

1. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de 
la present convocatòria al BOPB. 
 

2.  Les sol·licituds de les subvencions i tota la documentació que es requereixi s'hauran de presentar al registre 
general de l'Ajuntament del Masnou de forma telemàtica. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que 
preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 

3. Les sol·licituds presentades fora del termini definit a la convocatòria seran desestimades sense procedir a la seva 
valoració. 
 

4. No serà necessari aportar els certificats ni altres documents acreditatius de la situació que fonamenta la concessió 
de les subvencions o les circumstàncies previstes, quan l'òrgan que les atorga pugui consultar i verificar 
telemàticament les dades declarades i consti en la sol·licitud el consentiment per què es realitzi la consulta 
esmentada o bé existeixi una norma amb rang de llei que l'autoritzi. 
 

5. Només es tramitarà una sol·licitud de subvenció per entitat. En el cas que una entitat presenti més d'una sol·licitud, 
s'entendrà que la sol·licitud vàlida és la darrera i es desestimaran les restants 
 

6. La presentació de la sol·licitud per a l'atorgament de les subvencions regulades en aquestes bases específiques 
implica la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva 
publicació en els termes que es preveuen a la normativa vigent en matèria de subvencions i de transparència. 
 

7. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen. 
 

8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà l’entitat sol·licitant, per tal que en el termini 
de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb 
la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistida de la seva sol·licitud. 
 
9.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 

1. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les 
presents bases serà l’Àrea de Comunitat i Persones, mitjançant la Cap o lloc de treball que assumeixi les seves 
funcions. 
 

2. La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò 
previst a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i que estarà format per les següents persones: 

 
o Presidència: Regidor/a coordinador/a de l’Àrea de Comunitat i Persones, o persona que la substitueixi. 
o Vocalies: 

a) Cap de l’Àrea de Comunitat i Persones, o persona que la substitueixi. 
b) Tècnic/a de Cultura, o persona que el/la substitueixi. 
c) Tècnic/a d'Esports, o persona que el/la substitueixi. 
d) Tècnic/a en matèria de Participació Ciutadana, o persona que el/la substitueixi. 

o Secretaria, amb veu però sense vot: una persona funcionària de l'Àrea de Comunitat i Persones. 
 

3. L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions serà aquell que es 
determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions d’òrgans de l’Ajuntament 
diferents del Ple. 
 

4. Les sol·licituds presentades seran revisades per una comissió d’examen i valoració, tenint en compte els informes 
tècnics previs que s'elaborin per l'òrgan instructor o a petició d'aquest. La comissió d'examen i valoració de les 
sol·licituds seguirà els criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria per a determinar l'import de l'ajut 
que correspondrà a cada sol·licitud i podrà demanar, si ho estima convenient, informes tècnics respecte a les 
propostes presentades. 
 

5. La comissió formularà, a través de la seva presidència, la proposta d’adjudicació a l’òrgan competent.  
 

6. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total 
previst. 

 
10.-  Termini de resolució i de notificació  
 

1. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es 
resoldrà en un únic acte administratiu. 

 

2. El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de 
tancament del període de presentació de sol·licituds.  

 

3. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 

4. La notificació de la resolució es realitzarà a cada entitat beneficiària. D’acord amb l’article 40 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es tramitarà en un termini de 
deu dies des de la data d’aprovació de la resolució. 
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11.- Reformulació 
 

1. Quan una entitat beneficiària de subvenció hagi de modificar alguna de les condicions exposades en la sol·licitud, 
haurà de sol·licitar la reformulació de la subvenció atorgada. 
 

2. Aquesta sol·licitud de reformulació s'haurà de fer mitjançant una instància en la qual es detallaran totes les 
modificacions que s'han fet sobre la sol·licitud de subvenció inicial. 
 

3. La sol·licitud de reformulació s'haurà de lliurar al registre general d'entrada de l'Ajuntament dins del termini d'un 
mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la concessió de la subvenció a l'entitat beneficiària. 
 

4. La reformulació haurà de ser aprovada per l’òrgan competent i podrà donar lloc a una modificació de la subvenció 
atorgada inicialment, previ informe tècnic, en aplicació dels criteris de valoració previstos en aquestes bases 
específiques. 

 
5. El termini màxim per a la resolució de la reformulació és de dos mesos, a comptar des de la data de registre de la 

corresponent sol·licitud. 
 

6. La manca de resolució dins d'aquest termini té caràcter desestimatori. 
 

12.- Acceptació de la subvenció 
 
Les subvencions que s'atorguin es consideraran acceptades si no es produeix una renúncia  expressa de l'entitat beneficiària, 
dins del termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la concessió de la subvenció. 
 
13.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 

1. Les subvencions s’atorgaran a aquelles entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris 
objectius determinats al present article i d’acord amb l’Annex 1 de la convocatòria. Criteris generals i específics per 
a la ponderació de sol·licituds.  
 

2. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, 
aplicats d’acord amb la ponderació indicada en les Bases: 

 
 

Criteris Puntuació màxima 

1. Interès públic de les activitats a subvencionar, tenint en compte les 
persones a què s'adrecen 20 

2. Dèficit o mancança d'activitats semblants al municipi 20 

3. Correspondència de les activitats amb línies, plans o programes d'actuació 
municipal 15 

4. Qualitat del projecte presentat: informació aportada, preparació i detall 15 

5. Aportació de recursos de la pròpia entitat per al desenvolupament de les 
activitats. 10 

6. Continuïtat de les activitats en una programació continuada 10 

7. Col·laboració d'altres entitats en el desenvolupament de les activitats 10 

Total  100 

 
 
14.- Import individualitzat de les subvencions 
 

1. L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional 
entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 

2. L'import de cada subvenció individualitzada dependrà de la puntuació obtinguda per cada sol·licitud, de la suma 
de les puntuacions atorgades a totes les sol·licituds valorades i del crèdit pressupostari màxim corresponent a la 
convocatòria, i es calcula aplicant la fórmula següent: 

 
 
 
 
 

En què: 
S: ....... Subvenció a atorgar a la sol·licitud, que s'arrodonirà eliminant els   decimals. 
I:  ....... Crèdit pressupostari màxim corresponent a la convocatòria 
P: ......  Puntuació atorgada a la sol·licitud a valorar. 
Ʃp:...... Suma de les puntuacions atorgades a totes les sol·licituds estimades 
 

3. L’import de la subvenció resultant per cada sol·licitud (S) no podrà superar en cap cas l'import sol·licitat. 
 

4. En el cas de les subvencions per activitats generals, l'import màxim a atorgar de la subvenció no podrà ser superior 
a 5.000,00 euros. 
 

5. Si després del càlcul de totes les subvencions individualitzades restés crèdit pressupostari no assignat, es 
procedirà a repartiments successius d'aquest, seguint els mateixos criteris. Alternativament, l'òrgan que resolgui 
l'adjudicació de les subvencions podrà determinar que les diferències per excés restin com a crèdit no disposat. 
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15.- Mitjans de publicació 
 
La notificació de la resolució es farà mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i en la web municipal.  
 
16.- Pagament de les subvencions 
 

1. El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins del termini establert 
els justificants corresponents. S'efectuarà després de la presentació de les justificacions de les activitats 
subvencionades, i una vegada s'ha procedit a la seva comprovació. 
 

2. D'acord amb el que estableix l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament del Masnou, es 
poden realitzar pagaments avançats de les subvencions atorgades abans de la seva justificació, prèvia sol·licitud 
per escrit de l'entitat beneficiària, acreditant-ne la necessitat.  

  
3. L’import màxim de l’avançament pot ser fins al 75 % de l’import concedit. 

 
17.- Termini i forma de justificació 
 

1. Les subvencions atorgades es justificaran, com a màxim fins al 31 de gener del 2024. 
 

2. Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de justificar el compliment de les condicions imposades i de 
la consecució dels objectius prevists en l'acte de concessió de la subvenció. 
 

3. Quan el pressupost de l'activitat presentat amb la justificació per l'entitat beneficiària de la subvenció tingui 
desviacions significatives respecte al pressupost inicial presentat amb la sol·licitud, l'entitat haurà de motivar 
detalladament l'origen de les diferències. En qualsevol cas, les possibles diferències no podran suposar una 
modificació de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, ni comportar una despesa real inferior a l'import 
de la subvenció atorgada. Si es donés alguna d'aquestes situacions, es considerarà que la subvenció no està 
degudament justificada i es procedirà a revocar totalment o parcial la subvenció atorgada i, si s'escau, a iniciar el 
corresponent expedient de revocació. 
 

4. La justificació s'haurà de fer, d'acord amb allò contemplat en el Capítol II de la LGS, el Reglament de la Llei General 
de Subvencions (aprovat pel Reial Decret 887/2006) i l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament del 
Masnou: 
 

a. Modalitat de compte justificatiu, per a les subvencions d'import igual o superior a 5.000,00 euros que 
contindrà: 

▪ Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents 
bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els resultats 
obtinguts. 

▪ Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, que contindrà: 
 

[1] Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació 
de la persona proveïdora o creditora i del document, el seu import, data d’emissió i 
la data de pagament. Quan s’escaigui s’indicaran les desviacions sobre el 
pressupost inicial. 

[2] Originals o còpia compulsada de les factures o dels documents de valor probatori 
equivalent als que s’esmenten al punt anterior i la documentació acreditativa del 
pagament. 

[3] Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i procedència. 

[4] Si s’escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no 
aplicats, així com dels interessos que se’n derivin. 
 

▪ Un exemplar de la documentació i/o del material de difusió que s’hagi editat en relació amb 
l’activitat. 
 

b. Modalitat de compte justificatiu simplificat, per a les subvencions d'import inferior a 5.000,00 euros que 
contindrà: 

▪ Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents 
bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els resultats 
obtinguts. 

▪ Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, que contindrà: 
 

[1] Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació 
de la persona proveïdora o creditora i del document, el seu import, data d’emissió i 
la data de pagament. Quan s’escaigui s’indicaran les desviacions sobre el 
pressupost inicial. 

[2] Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i procedència. 

[3] Si s’escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no 
aplicats, així com dels interessos que se’n derivin. 
 

▪ Un exemplar de la documentació i/o del material de difusió que s’hagi editat en relació amb 
l’activitat. 
 

5. La documentació aportada per l'entitat beneficiària de la subvenció serà revisada per la comissió d’examen i 
valoració segons s’especifica en les Bases, la qual comprovarà l'aplicació adequada de la subvenció amb els 
justificants originals, i d'acord amb la sol·licitud efectuada. 
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6. En el cas de la presentació de compte justificatiu simplificat, d’acord amb el que estableix l’article 75.3 del 

Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, es duran a terme les comprovacions conforme a la normativa reguladora del control financer. 
 

18.- Règim de recursos 
 
La resolució de les convocatòries exhaureix la via administrativa. contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació 
 
 
ANNEX 1. BAREMACIÓ  
 

CRITERIS GENERALS I ESPECÍFICS PER A LA PONDERACIÓ DE SOL·LICITUDS  
Nom de l'entitat:   

Baremació  

   

TAULA CRITERIS (puntuació màxima)  

1. Interès públic de les activitats a subvencionar, tenint en compte les persones a qui s'adrecen. 20 

 Població diana molt concreta i específica. 5 

 Població diana molt concreta i específica però oberta a la participació d'altres col·lectius. 10 

 S'adreça a més d'un sector/col·lectiu específic (p. ex., infants i famílies, o gent gran i famílies, 
etc. 

15 

 S'adreça a tota la població, i l'essència de l'activitat rau en la participació de públic ben divers. 20 

2.Dèficit o mancança d'activitats semblants al municipi. 20 

 Genèrica, molt semblant a altres activitats. 5 

 Semblant, anàloga, complementària. 10 

 Semblant, però amb dèficit o mancança existent. 15 

 Única, exclusiva. 20 

3.Correspondència de les activitats amb línies, plans o programes d'actuació municipal. 15 

 Correspondència amb una línia d'actuació 5 

 Correspondència amb dues línies d'actuació 10 

 Correspondència amb tres o més línies d'actuació 15 

4.Qualitat del projecte presentat: informació aportada, preparació i detall. 15 

 Documentació mínima exigida. 5 

 Documentació mínima exigida, amb informació complementària. 10 

 Documentació detallada amb altres tipus de suport documental de l'activitat. 15 

5.Aportació de recursos de la pròpia entitat per al desenvolupament de les activitats. 10 

 0-20% del finançament de l'activitat o activitats. 2 

 20-40% del finançament de l'activitat o activitats. 4 

 40-60% del finançament de l'activitat o activitats. 6 

 60-80% del finançament de l'activitat o activitats. 8 

 L'entitat aporta més del 80% del finançament. 10 

6.Continuïtat de les activitats en una programació continuada. 10 

 Activitat aïllada i sense cap relació amb una programació continuada. 5 

 Activitat inclosa en un programa o cicle, i en relació amb les altres activitats de la programació. 10 

7.Col·laboració d'altres entitats en el desenvolupament de les activitats. 10 
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 Sense col·laboració d'entitats. 2 

 Hi col·labora una entitat. 4 

 Hi col·laboren dos entitats. 6 

 Hi col·laboren tres entitats 8 

 Hi col·laboren quatre o més entitats. 10 

TOTAL  100 
 

Segon.- ESTABLIR que el termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils 
a comptar des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria al BOPB.  
 
Tercer. - AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de cinquanta-cinc mil euros (55.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació CP.92410.48003 
Subvencions generals a entitats del pressupost de l’exercici 2023 i centre de cost CIVALT.  
 
Quart.- ENVIAR les dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present 
convocatòria, de conformitat amb allò que estableixen els articles 19.2 i 19.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 20.8 de la Llei General de 
Subvencions.  
 
Cinquè.- PUBLICAR així mateix aquesta convocatòria al tauler d’anuncis de la corporació.  
 
Sisè.- COMUNICAR aquest acord a Tresoreria i Intervenció municipal. 
 
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. 
Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi 
voten a favor. 

 
9. - Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 
del Masnou per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori 
per a l’any 2023. 
 
 L’article 138.1.d. de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que s’ha d’establir per llei 
un marc de referència per a l’acolliment i la integració de les persones immigrades. 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar el 28 d’abril de 2010 la Llei 10/2010, d’acollida de 
les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, amb la finalitat de promoure 
l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels immigrats i dels retornats a Catalunya, i també 
d’eliminar els obstacles que ho impedeixen a causa, principalment, de la manca de 
competències lingüístiques bàsiques i el desconeixement de la societat i de l’ordenament 
jurídic, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir una major cohesió social.  
En el marc de les polítiques de ciutadania i immigració, són competències dels ens locals, 
segons l’article 21.2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones immigrades 
i de les retornades a Catalunya:  
 

a) Fomentar les polítiques necessàries i prestar els serveis necessaris per a 
garantir la cohesió social de la població i l’acollida i la integració dels estrangers 
immigrats, els sol·licitants d’asil, els refugiats, els apàtrides i els retornats. 
 b) Coordinar l’activitat de les entitats públiques i privades que, en llur àmbit 
competencial, tenen responsabilitats d’acollida i integració, per mitjà de 
mecanismes de foment de la participació o altres que es considerin adequats.  
c) Participar en l’elaboració dels plans i els programes a què es refereix la lletra 
a de l’article 22.1 de l’esmentada llei.  
d) Promoure la participació dels immigrats i dels retornats.  
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L’article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya, defineix el Servei de Primera Acollida com el conjunt de recursos, 
equipaments, projectes i programes de titularitat pública i privada dirigits a garantir la 
satisfacció de les necessitats inicials de formació i informació de caràcter bàsic dels 
estrangers immigrats, els sol·licitants d’asil, els refugiats, els apàtrides i els retornats.  
 
L’article 22.1.d. de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones immigrades i de 
les retornades a Catalunya, estableix que els municipis poden prestar el servei de primera 
acollida per mitjà de la Generalitat, dels ens supramunicipals i amb les fórmules de 
col·laboració a què fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de l’esmentada llei.  
El Reial Decret 557/2011 permet delegar en els ajuntaments la tramitació dels informes 
d’estrangeria. 
 
La Generalitat de Catalunya aprovà mitjançant el Decret 150/2014, de 18 de novembre, 
dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.  
 
El Decret 150/2014, de 18 de novembre que desplega reglamentàriament la Llei d’Acollida, 
dona compliment a l’article 138.1 de l’Estatut i regula el servei de primera acollida, els 
programes d’acollida especialitzada, els informes d’estrangeria que emet la Generalitat en 
col·laboració amb els ajuntaments, i determinades funcions professionals especialitzades 
en serveis d’acollida i integració de persones immigrades i retornades. 
  
El Consell Comarcal del Maresme, amb CIF P5800008D, a través del Pla Territorial de 
Ciutadania i Immigració, desenvolupa serveis de suport als municipis de la comarca per 
facilitar la gestió del fet migratori i garantir la cohesió social dels municipis, facilitant la 
inclusió dels nous ciutadans.  
 
L’Ajuntament del Masnou d’ençà l’aprovació al Ple Municipal de data 16 de desembre de 
2009 gestiona el Pla de Recepció i Acollida Municipal i posterior creació del Servei 
d’Acollida a través de recursos obtinguts de subvencions d’ens supramunicipals. 
 
El nou conveni de col·laboració signat el dia 23 de desembre de 2022 entre la Generalitat 
de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i l'Ajuntament del Masnou, 
per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-
2025 desenvolupat en l’Annex 3, Servei de Migracions, acollida i vida digna compartida, 
preveu atorgar per a l’any 2023 l’import de quinze mil nou-cents seixanta-dos euros amb 
vuitanta-tres cèntims (15.962,83€) i que a la proposta de pressupost municipal per a l’any 
2023, aprovat el 16 de desembre de 2022, existeix una aplicació per aquesta finalitat amb 
pressupost suficient.  
 
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 del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i el 
Consell Comarcal del Maresme amb CIF P5800008D, per import de de quinze mil nou-
cents seixanta-dos euros amb vuitanta-tres cèntims (15.962,83€), per al desenvolupament 
de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2023, el text íntegre del qual es 
reprodueix seguidament. 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 
L’AJUNTAMENT DEL MASNOU PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I SERVEIS 
VINCULATS AL FET MIGRATORI PER A L’ANY 2023 

 
R E U N I T S  
 
A Mataró, ... de ... gener de 2023 
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REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament del Masnou, en 
nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal, assistit pel Sr. Gustau Roca Priante, 
secretari de la Corporació d’aquesta entitat.  
 
D’una altra part, el Sr. Damià del Clot i Trias, en qualitat de President del Consell Comarcal del 
Maresme, actuant d’acord amb Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, assistit pel Sr. Santiago Pérez Olmedo, 
secretari accidental d’aquesta entitat.  
 
MANIFESTEN 
 
Que L’article 138.1.d) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que s’ha d’establir per llei un 
marc de referència per a l’acolliment i la integració de les persones immigrades. 
 
Que el Parlament de Catalunya va aprovar el 28 d’abril de 2010 la Llei 10/2010, del 7 de maig, 
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, amb la finalitat de promoure 
l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels immigrats i dels retornats a Catalunya, i també de remoure 
els obstacles que ho impedeixen a causa, principalment, de la manca de competències lingüístiques 
bàsiques i el desconeixement de la societat i de l’ordenament jurídic, amb l’objectiu de fer efectiu el 
principi d’igualtat i assolir una major cohesió social. 
 
Que en el marc de les polítiques de ciutadania i immigració, són competències dels ens locals, segons 
l’article 21.2 de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades 
a Catalunya: 
 

a) Fomentar les polítiques necessàries i prestar els serveis necessaris per a garantir la cohesió 
social de la població i l’acollida i la integració dels estrangers immigrats, els sol·licitants d’asil, 
els refugiats, els apàtrides i els retornats. 

b) Coordinar l’activitat de les entitats públiques i privades que, en llur àmbit competencial, tenen 
responsabilitats d’acollida i integració, per mitjà de mecanismes de foment de la participació 
o altres que es considerin adequats. 

c) Participar en l’elaboració dels plans i els programes a què es refereix la lletra a de l’article 
22.1 de l’esmentada llei. 

d) Promoure la participació dels immigrats i dels retornats. 
 
Que l’article 14.1 de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya, estableix que l’obligació de garantir la disponibilitat del servei de primera 
acollida, i també de prestar-lo, correspon als ens locals, en llur territori, i a la Generalitat, en els termes 
que estableix el títol segon. 
 
Que l’article 14.4 de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya, estableix que els ajuntaments, en el moment de notificar la resolució que 
reconeix l’empadronament, han d’informar cada nou veí o veïna del municipi que reuneixi les 
condicions per a ésser usuari o usuària del servei de primera acollida de l’existència d’aquest servei i 
de la manera d’inscriure-s’hi. 
 
Que l’article 2 de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya, defineix el Servei de primera acollida com el conjunt de recursos, 
equipaments, projectes i programes de titularitat pública i privada dirigits a garantir la satisfacció de 
les necessitats inicials de formació i informació de caràcter bàsic dels estrangers immigrats, els 
sol·licitants d’asil, els refugiats, els apàtrides i els retornats. 
 
Que l’article 21.1 de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya, estableix que els ens locals poden prestar el servei d’acollida a qualsevol 
persona que estigui empadronada al municipi. 
 
Que l’article 21.1 c) de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya, estableix que els ens supramunicipals poden prestar el servei de primera 
acollida per delegació o encàrrec de gestió o establir programes d’assistència i cooperació als 
municipis amb relació a aquest servei. 
 
Que la Generalitat de Catalunya aprovà mitjançant el Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels 
serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. 
 
Que el Decret 150/2014, de 18 de novembre desplega reglamentàriament la Llei d’Acollida, dóna 
compliment a l’article 138.1 de l’Estatut i regula el  servei de primera acollida, els programes d’acollida 
especialitzada, els informes d’estrangeria que emet la Generalitat en col·laboració amb els 
ajuntaments, i determinades funcions professionals especialitzades en serveis d’acollida i integració 
de persones immigrades i retornades. 
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Que d'ençà de l’aprovació de la Llei 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a 
Espanya i la seva integració social, la legislació en matèria d’estrangeria a nivell estatal, han aparegut 
fins a tres modificacions, prenent la forma de Llei Orgànica, essent la darrera d’aquestes reformes en 
data 11 de desembre de 2009.  
 
Que el desenvolupament d’aquestes lleis orgàniques es fa mitjançant Reglaments del Govern, essent 
el darrer el Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, que va entrar en vigor el 30 de juny de 2011. 
 
Que el títol IV del Reial Decret 557/2011 estableix que la competència per emetre els informes 
d’estrangeria és de les comunitats autònomes. 
 
Que els articles 61.7, 71.6, 109.6, 124.2 del Reial Decret 557/2011 estableixen que la competència 
per emetre els informes d’integració social per a l’arrelament social i per a la renovació de residència 
temporal és de les comunitats autònomes. 
 
Que el Reial Decret 557/2011 permet delegar en els ajuntaments la tramitació dels informes 
d’estrangeria. 
 
Que en data 6 d’abril de 2011 el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
van signar un acord de col·laboració per a establir un protocol d’actuació per a l’elaboració dels 
esmentats informes i de la mútua col·laboració entre les diferents administracions implicades. 
 
Que arran d’aquest acord, la competència de l’Ajuntament del Masnou en els informes d’estrangeria 
és la d’elaborar i emetre una proposta d’informe a la Generalitat de Catalunya. 
 
Que en data 15 de novembre de 2017 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya emet la Instrucció SIMC/TSF/1/2017 per la qual s’estableixen els criteris 
generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya, 
que substitueixen els definits a la Instrucció DGI/BSF/1/2014. 
 
Que el Consell Comarcal del Maresme presta assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis 
de la comarca, a l’empara d’allò previst a l’apartat a) de l’article 28.1 del Decret Legislatiu 2/2000, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
Que el Consell Comarcal del Maresme, a través del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració, té la 
capacitat tècnica per poder assumir les funcions i tasques relacionades amb la prestació del servei 
d’acollida i la gestió dels informes d’integració social per a l’arrelament social i per a la renovació de 
residència temporal. 
 
Que l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del sector públic, estableix que els 
convenis interadministratius signats entre dos o més administracions públiques podran incloure la 
utilització de mitjans, serveis i recursos d’una altra administració per a l’exercici de competències 
pròpies o delegades.  
 
Que l’article 303.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), del Decret 
179/1195, de 13 de juny, estableix que pel conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada 
entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per 
al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un 
interès comú. 
 
Que el Consell Comarcal del Maresme, a través del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració, 
desenvolupa serveis de suport als municipis de la comarca per facilitar la gestió del fet migratori i 
garantir la cohesió social dels municipis, facilitant la inclusió dels nous ciutadans. 
 
Que el Pla Territorial de Ciutadania i Immigració ha estat prestant assistència tècnica a l’Ajuntament 
del Masnou des de l’any 2016 per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori, 
en el marc de convenis de col·laboració. 
 
Per la determinació de l'import per la prestació del servei en format de col·laboració que exercirà el 
Consell Comarcal del Maresme a l'Ajuntament del Masnou, es prendrà com a referència l'ordenança 
reguladora del preu públic per la dedicació del personal del Consell Comarcal del Maresme a 
l'assistència tècnica i formativa en vigor en cada moment de la vigència del present conveni. Per 
l'exercici 2023 es preveu que el preu/hora del tècnic auxiliar (grup C1) sigui de 39,61€, essent l'import 
per 403 hores anuals sol·licitades la quantitat total de 15.962,83 €. 
 
És per tot això i per regular les tasques relacionades amb la gestió dels informes d’integració social 
per a l’arrelament social i per a la renovació de residència temporal del Masnou, que esdevé necessari 
l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament del 
Masnou. 
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D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents expressen la seva voluntat per a 
l’establiment d’un conveni de col·laboració subjecte als següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER. Objecte  
 
Aquest conveni té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament del Masnou per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet 
migratori per a l’any 2023. 
 
SEGON. Obligacions del CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
 
El Consell Comarcal del Maresme s’obliga a desenvolupar les actuacions següents:  

a) Aportar un tècnic auxiliar d’immigració, amb una dedicació de 403 hores anuals, sense que 
existeixi cap vincle de dependència funcional ni laboral amb l’Ajuntament del Masnou. 

b) Prestar el Servei Municipal d’Acollida de l’Ajuntament del Masnou, que facilita informació, 
orientació i assessorament a la població, derivacions a serveis i recursos i implementa els 
mòduls formatius definits al reglament d’acollida. 

c) Elaborar les propostes d’informe d’arrelament social i d’integració social per a la renovació 
de residència temporal, d’adequació de l’habitatge per la sol·licitud de reagrupament familiar 
i per a la renovació d’autorització de residència en virtut del reagrupament familiar, d’acord 
amb el Reial Decret 557/2011 i amb la Instrucció SIMC/TSF/1/2017 del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per la qual s’estableixen els 
criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de la Generalitat 
de Catalunya. 

d) Realitzar altres actuacions vinculades al desenvolupament de programes i serveis vinculats 
al fet migratori no previstes inicialment, de mutu acord entre les dues parts. 

e) Elaborar i presentar una memòria quantitativa i qualitativa, justificativa de tota la gestió 
realitzada, a realitzar al final de l’any natural. 

 
TERCER. Obligacions de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament del Masnou s’obliga a desenvolupar les actuacions següents:  

a) Cedir un espai físic a les dependències municipals per poder realitzar l’atenció individual i els 
mòduls formatius. 

b) A través del padró municipal, oferir informació del Servei d’Acollida a les persones que 
s’empadronin, i d’acord amb el previst a l’art. 14.4 de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida 
de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. 

c) Facilitar la coordinació del personal tècnic municipal amb el personal destinat a l’execució del 
present conveni. 

d) Abonar el desembre de 2023 l’import de 15.962,83 euros, a partir de la liquidació que li serà 
lliurada per part del Consell Comarcal del Maresme. 

 
QUART. Seguiment 
 
Les parts han de constituir quan sigui necessari una comissió de seguiment, vigilància i control del 
present conveni, que ha d’estar integrada per dos membres designats per cadascuna de les parts 
signants. 
 
Aquest mecanisme té com a funció: 

1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni, així 
com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si s’escau. 

2. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts. 
 
La comissió de seguiment, vigilància i control, es considerarà el mecanisme de seguiment, vigilància i 
control de l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

 
CINQUÈ. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les dades personals són de la titularitat de l’Ajuntament del Masnou, en qualitat de responsable del 
tractament (RT), el qual les facilitarà al Consell Comarcal del Maresme per a la realització del Servei 
d’Acollida i dels informes d’integració social per arrelament i per renovació de residència temporal.  
 
L’Ajuntament vetllarà i controlarà que l’encarregat de tractament (ET) compleixi la normativa sobre 
protecció de dades personals, garanteixi els drets dels interessats i implementi les mesures i 
procediments tècnics i organitzatius de seguretat adequats i podrà específicament: 
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- Comprovar el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals per l’ET. 

- Dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització dels 
tractaments. 

- Supervisar el compliment de l'aplicació de les mesures de seguretat del nivell mig a les dades 
personals objecte  de tractament.  

 
El Consell Comarcal del Maresme, com a encarregat de tractament, tractarà les dades personals 
citades d’acord amb Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. 
 
El Consell Comarcal del Maresme, com a ET, es compromet al secret professional respecte a les 
dades rebudes, obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar les seves relacions segons el 
citat conveni. Aquest deure de secret afecta a tot el personal i servei tècnic que pugui accedir, veure 
i/o tractar les dades del Servei d’Acollida. 
 
El Consell Comarcal del Maresme, com a ET, es compromet a no revelar, transferir, cedir o comunicar 
d’altra forma els fitxers o dades en aquests contingudes, ja sigui de forma verbal o escrita, per mitjans 
electrònics, paper o mitjançant accés informàtic, ni tan sols per a la seva conservació, a tercers. A tal 
efecte, el Consell Comarcal del Maresme només podrà permetre l’accés a les dades a aquells 
treballadors que tinguin la necessitat de conèixer-les per la prestació dels serveis contractats. 
 
El Consell Comarcal del Maresme lliurarà a l’Ajuntament del Masnou tota la informació personal 
objecte de tractament en finalitzar l'execució del conveni, s'abstindrà de sotmetre les dades personals 
a altres tractaments posteriors i igualment li farà lliurament de tots els suports o documents en els 
quals consti alguna dada personal que hagi estat objecte de tractament. 
 
Per motius de seguiment i de justificació, el Consell Comarcal del Maresme es reservarà una còpia de 
les dades incloses en els fitxers i suports per estar sotmès a qualsevol auditoria d’una administració 
superior en el termini de temps que la normativa especifiqui el deure a conservar aquestes dades. 
 
SISÈ. Vigència  
 
El termini de vigència del present conveni s’entén des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023, 
essent prorrogable anualment per expressa manifestació de les parts signants fins a un màxim de 
quatre anys addicionals. 
 
SETÈ. Modificacions 
 
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen sol·licitud raonada i 
degudament motivada per part dels Presidents de qualsevol de les dues entitats signants del present 
conveni. 
 
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació dels òrgans competents de les 
parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, formant part integrant del mateix. 
 
VUITÈ. Conseqüències de l’incompliment del conveni 
 
Conforme el que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè es compleixin 
els compromisos que es consideren incomplerts, en un termini que raonable que es determini per a 
cada cas. 
 
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va 
adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entendrà resolt. 
 
NOVÈ. Extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

a) Per expiració de la vigència del conveni. 
b) Per mutu acord entre les parts. 
c) La pèrdua de l’exercici de la competència de qualsevol de les parts. 
d) Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries I un cop 

s’hagi actuat d’acord amb el pacte vuitè. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 

 
DESÈ. Jurisdicció competent  
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En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni, les parts es 
comprometen a resoldre’ls de forma amistosa en un primer moment a través de la comissió de 
seguiment, vigilància i control. Si no fos possible, atesa la naturalesa  les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest document seran de coneixement i competència 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  
 
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, en el lloc i data que 
figuren a l’encapçalament d’aquest document. 
  
  
 
Il·lm. Sr. Damià del Clot i Trias 
President 
Consell Comarcal del Maresme 

 
Il·lm. Sr. Jaume Oliveras i Maristany 
Alcalde 
Ajuntament del Masnou 

 
 

Sr. Santiago Pérez Olmedo 
Secretari accidental 
Consell Comarcal del Maresme  

Sr. Gustau Roca Priante 
Secretari 
Ajuntament del Masnou 

 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 15.962,83€, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2023 SD 23123 46504, centre de cost SEACOI. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Maresme. 
 
Quart.-  Donar compte a la intervenció i la tresoreria municipal. 
 
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. 
Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi 
voten a favor. 

 
10. - Aprovació de l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat amb 
diversos criteris d’adjudicació, de les obres relatives al projecte de millora dels 
accessos del Parc de Caramar del Masnou, LIC 04/2023. 
 
Vist l’expedient que es tramita per a la contractació administrativa promoguda per la 
regidoria d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament del Masnou de les obres relatives al projecte 
de millora dels accessos del Parc de Caramar del Masnou, mitjançant tramitació ordinària, 
procediment obert simplificat amb diversos criteris d’adjudicació i no subjecte a regulació 
harmonitzada. Licitació LIC 04/2023, expedient núm. X2023001307. 
 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 92.300,49 euros, 
IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és del 21% la qual cosa suposa un import de 
19.383,10 €. En conseqüència el pressupost màxim del contracte, IVA inclòs, ascendeix a 
la quantitat de 111.683,59 euros.  
 
El valor estimat del contracte és de 110.760,59 €, IVA exclòs. 
 
El projecte d’obres va ser aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local d’1 de 
desembre de 2022 i va esdevenir definitiu en no haver-se produït cap reclamació o 
al·legació durant el termini d’informació pública a que va estar sotmès.  
 
Ha estat incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de l’obra, així com els informes de la Secretaria general i de la Intervenció 
d’aquesta Corporació. 
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Segons consta en l’informe emès per Secretaria i Intervenció hi ha finançament suficient 
per executar les obres esmentades. 
 
La convocatòria d’aquestes obres ha de ser mitjançant el procediment obert simplificat amb 
diversos criteris d’adjudicació, amb l’aplicació dels articles 156 a 159 de la LCSP i per 
tramitació ordinària. 
 
Aquest acord de la Junta de Govern Local es pren en virtut de les delegacions efectuades 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de 23 de novembre de 2020 
i publicat al BPB de data 1 de desembre de 2020.  
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, referit a les obres del projecte de 
millora dels accessos del Parc de Caramar del Masnou, amb un pressupost base de licitació 
de 92.300,49 euros, IVA exclòs, que amb l’IVA del 21% ascendeix l’import de 111.683,59 
euros, el qual compleix les especificacions dels articles 116 i 117 de la LCSP. 

 
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir el 
contracte.  
 
Tercer. Autoritzar la despesa per import de 111.683,59 euros, IVA inclòs, derivada de 
l’execució de les obres que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
MS.17100.61901 del pressupost municipal amb Codi de Projecte 2022/2/MS/3. 
 
Quart. Convocar la licitació, mitjançant el procediment obert simplificat amb diversos 
criteris d’adjudicació en virtut del que estableixen els articles 131, 135.1 i 4, i 156 a 159 de 
la LCSP.  
 
Cinquè. Publicar l’anunci de convocatòria de la licitació al perfil del contractant de 
l’Ajuntament del Masnou. 
 
Sisè. Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del 
contracte administratiu. 
 
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. 
Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi 
voten a favor. 

 
11. - Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del PAU 2 La Colomina Nord del 
Masnou delimitat per la Modificació puntual del PGOU del Masnou en l’àmbit del 
sector 10 Llevant La Colomina N3 del Masnou. 
 
Amb data 21 de novembre de 2022, els propietaris de les finques incloses en el PAU 2 La 
Colomina Nord del Masnou van presentar en el Registre general de l’Ajuntament un escrit 
manifestant que havien acordat la reparcel·lació del polígon i adjuntant el corresponent 
projecte de reparcel·lació, per sotmetre’l a l’aprovació de l’Ajuntament.  
 
Amb data 9 de febrer de 2023, els mateixos propietaris entren per registre un nou projecte 
de reparcel·lació, en el que introdueixen modificacions a instància dels serveis tècnics 
municipals.  
 
Amb data 15 de febrer de 2023 l’arquitecte municipal va emetre informe favorable al referit 
document, manifestant textualment el següent:  
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“Antecedents  
 
En data 21 de novembre de 2022, el senyor Jaume Cot Ventura presentà a l’Ajuntament 
del Masnou, el projecte de Reparcel·lació PAU 2 Colomina Nord El Masnou.  
 
Fonament de dret  
 
DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, TRLUC.  
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova Reglament de la Llei d’urbanisme.  
Text refós del PGOU del Masnou, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en data 12 de maig de 2011 i publicat al DOGC en data 14 de 
maig de 2012.  
Modificació puntual del Pla general d'ordenació del Pla general d'ordenació en l'àmbit del 
sector 10 Llevant La Colomina N3, aprovada definitivament per La Comissió Territorial 
d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona, en la sessió de 24 de gener de 2022.  
 
Proposta  
 
El projecte de reparcel·lació descriu les diferents finques aportades, entre elles:  
 
- La finca aportada núm. 01 amb descripció registral de la major finca: Porció de terreny, 
secà, situada al terme municipal de Masnou, i partida denominada “Casa Gayo”, de 
superfície onze mil nou-cents quaranta-quatre metres quadrats. Afronta: Nord i Est, amb 
honors del Duc d’Almenara Alta; Sud, part amb finca registral número 10.302 i part amb 
Fàbrica Supercal; i Oest, amb carrer Santa Madrona. Inscrita al Registre de la Propietat 
núm. 1 dels de Mataró al Tom 2966, Llibre 237 del Masnou, foli 175, finca 10.304.  
 
Es troba afecta a les següents càrregues:  

• Una servitud de conducció d’aigües i una altra de mines per raó de la seva 
procedència, que consta en inscripció 1a.  

• Obligació de cessar, desmuntar i enderrocar allò autoritzat en llicència provisional 
segons nota núm. 2 al marge d'assentament 2.  

 
El projecte de reparcel·lació descriu la cancel·lació de les càrregues: en el present 
expedient s’ha constatat que les càrregues de servitud de conducció d’aigües i una altra de 
mines que consten sobre la finca, per raó de la seva procedència, no discorren 
materialment sobre la finca aportada, i la seva constància registral obeeix a 
l’arrossegament derivat de les segregacions de la finca matriu, tal com s’ha comprovat en 
l’expedient reparcel·latori. Per raó de la inexistència material de la servitud dins la finca, 
l’extinció de la càrrega no comporta cap dret indemnitzatori.  
 
El projecte fa la proposta de distribució en les noves parcel·les plantejades, les descriu a 
més d’establir les càrregues que s’assignen a cadascuna d’elles.  
 
Conclusió  
 
S’informa favorablement el projecte de Reparcel·lació PAU 2 Colomina Nord El Masnou, 
amb la prescripció següent:  
 
La finca aportada núm. 01 d’acord a la documentació de la que disposa l’Ajuntament del 
Masnou, Plànol de Mines adjunt, es troba totalment afectada pel pas de la mina de Can 
Panxeta. 
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L’existència de la mina en el subsòl de la parcel·la és compatible a l’ús que es planteja a la 
parcel·la, equipament de caràcter esportiu.  
 
La subsistència de la mina a més, és una raó d’interès públic, que queda palès en l’estudi 
de Mines que es troba en redacció, i el Pla de Protecció de les Mines que esta pendent de 
desenvolupar, a fi de protegir el conjunt d’aquestes infraestructures en la població per raó 
del seu valor històric.” 
 
 
La tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, amb data 15 de febrer de 2023 ha emès informe 
favorable en relació amb el referit projecte, en el que literalment es diu el següent:  
 
“Antecedents:  
 
Amb data 21 de novembre de 2022, els propietaris de les finques incloses en el PAU 2 La 
Colomina Nord del Masnou van presentar en el Registre general de l’Ajuntament un escrit 
manifestant que havien acordat la reparcel·lació del polígon i adjuntant el corresponent 
projecte de reparcel·lació, per sotmetre’l a l’aprovació de l’Ajuntament.  
 
Amb data 9 de febrer de 2023, els mateixos propietaris entren per registre un nou projecte 
de reparcel·lació, en el que introdueixen modificacions a instàncies dels serveis tècnics 
municipals.  
 
Per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona es va 
donar conformitat al text refós de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació del Pla 
general d'ordenació en l'àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N3, i refosa de les 
modificacions del Pla general anterior del Masnou, promoguda tramesa per l’Ajuntament 
en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
l'Arc Metropolità de Barcelona de data 24 de gener de 2022.  
 
Amb data 6 d’octubre de 2022 es va publicar el referit acord en el DOGC, juntament amb 
la corresponent normativa.  
 
La referida modificació puntual del Pla General preveu el sistema d’actuació de 
reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació per desenvolupar el polígon.  
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Amb data 15 de febrer de 2023, l’arquitecte municipal ha emès informe favorable al projecte 
de reparcel·lació presentat, tot i manifestar que la mina de Can Panxeta creua la finca 
aportada 01, a cedir a l’Ajuntament.  
 
Sobre aquesta qüestió també diu que considera compatible l’existència la mina amb l’ús de 
la finca i que la subsistència de la mina a més, és una raó d’interès públic, que queda palès 
en l’estudi de Mines que es troba en redacció, i el Pla de Protecció de les Mines que esta 
pendent de desenvolupar, a fi de protegir el conjunt d’aquestes infraestructures en la 
població per raó del seu valor històric. 
  
Fonaments de dret:  
  

- Article 140 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació amb l’article 180.1 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol del seu reglament, en quant a la iniciativa en 
els projectes de reparcel·lació.  

- L’article 119 de la Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme, i article 125 del seu reglament, pel que fa al 
procediment a seguir. 

- Articles 124 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme i articles 130 i següents del seu reglament pel 
que respecta al sistema d’actuació de reparcel·lació.    

- Article 21.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
en relació a l’òrgan competent per a l’aprovació.  

 
Consideracions jurídiques:  
 

• Tot i que el sistema d’actuació establert pel planejament pel polígon sigui el de 
reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació, l’article 140.1 a) del decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació amb l’article 180.1 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol del seu reglament, preveuen la possibilitat de que puguin formular el 
projecte de reparcel·lació els propietaris o propietàries de finques la superfície de 
les quals representi més del 50% de la superfície total reparcel·lable. 
 
En el present cas, són propietaris de finques incloses en el polígon, tres empreses 
i un indivís format per dos propietaris al 50% i una usufructuària.  
 
Han subscrit el projecte de reparcel·lació entrat per registre els representants legals 
de les empreses propietàries i el nu propietari d’una de les meitats indivises i la 
usufructuària de l’indivivís, de manera que constitueixen més del 50% de la 
superfície reparcel·lable, per tant, estan legitimats per formular el projecte.  
 

• El procediment a seguir és el següent:  
 

- El projecte l’ha d’aprovar inicialment la Junta de Govern Local, en tenir delegada la 
competència de l’alcalde, per decret número 2254 de data 23 de novembre de 2020, 
publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 

- S’ha de sotmetre a informació pública durant el termini d’UN MES, mitjançant 
publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de més 
divulgació, a l’e-tauler i al web municipal.  

- S’ha de notificar personalment a tots els propietaris de finques incloses al PAU i a 
tots els titulars de drets sobre les esmentades finques. 

- Un cop transcorregut l’esmentat termini, el projecte s’aprovarà definitivament, 
prèvia resolució de les al·legacions que es puguin haver presentat.  
 

• Segons preveu l’article 125.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, la iniciació de 
l’expedient de reparcel·lació comporta la suspensió, en l’àmbit del polígon 
d’actuació urbanística, de l’atorgament de les llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació 
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o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, fins que sigui ferm en via administrativa l’acord 
d’aprovació de la reparcel·lació.   
 

• L’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació, segons preveu l’article 127 del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, produirà els següents efectes:  
a) La cessió de dret a l’Ajuntament en ple domini i lliures de càrregues, dels 

terrenys de cessió obligatòria, perquè siguin incorporats al patrimoni de sòl o 
perquè se’n faci l’afectació als usos que determini el planejament urbanístic.  

b) L’afectació amb efectes de garantia real de les parcel·les adjudicades al 
compliment de les càrregues i al pagament de les despeses inherents al sistema 
de reparcel·lació.  

c) La subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues parcel·les per les noves 
parcel·les.  

d) El gaudi de les exempcions tributàries establertes per la legislació aplicable.  
e) L’extinció o la transformació de drets i de càrregues, d’acord amb la legislació 

aplicable.  
 

• Segons consta a l’informe emès per l’arquitecta municipal, el projecte preveu totes 
les cessions obligatòries i gratuïtes a l’Ajuntament, no obstant això, no considera 
ajustada a la realitat la cancel·lació de la servitud de conducció d'aigües i una altra 
de mines que consten sobre la finca aportada 01, ja que, consultats els arxius 
municipals, s’ha comprovat que per la referida finca actualment transcorre la mina 
Can Panxeta.  
 

Per aquest motiu, en el document s’haurà de fer esment a aquesta circumstància, i 
tot i que no es pot constituir cap servitud sobre la finca cedida, en ser incompatible 
amb la qualificació jurídica de domini públic de la mateixa, s’haurà de deixar 
constància de la seva existència i el reconeixement de la situació per part de 
l’Ajuntament, atenent al que manifesta l’arquitecte municipal en el seu informe sobre 
la compatibilitat de l’ús de la finca amb el manteniment de la mina i l’interès públic 
que suposa la seva subsistència.  

 

Conclusions:  
 

Per tot l’exposat i a la vista de l’informe emès per l’arquitecte municipal, informo 
favorablement l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del PAU 2 La Colomina Nord 
del Masnou, amb la prescripció de que en el document que es sotmeti a aprovació 
definitiva, haurà de constar la referència a la mina de Can Panxeta en la finca aportada 01, 
en els termes que s’han establert anteriorment.”  
 
De conformitat amb el que estableix l’article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb l’article 21.1 j) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia mitjançant Decret número 2254 de data 23 de novembre de 2020, 
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 INICIALMENT amb prescripcions el projecte de reparcel·lació del 
PAU 2 La Colomina Nord del Masnou delimitat per la Modificació puntual del PGOU del 
Masnou en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N3 del Masnou, presentat amb data 
9 de febrer de 2023 pels propietaris de les finques incloses en el polígon a la vista dels 
informes favorables emesos per l’arquitecte municipal i per la tècnica de gestió de l’Àrea 
de Territori, els quals consten textualment reproduïts en la part expositiva de la present 
resolució.   
 
SEGON.- SOTMETRE l’esmentat projecte a informació pública pel termini d’UN MES, 
mitjançant la publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació i a l’e-tauler.  
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TERCER.- NOTIFICAR personalment el present acord als titulars de drets sobre les finques 
incloses en el projecte, atorgant-los un tràmit d’audiència pel termini d’UN MES, a comptar 
des del dia següent a la notificació, perquè puguin examinar l’expedient i, en el seu cas, 
presentar els documents que considerin adients en defensa dels seus drets.  
 
QUART.- SUSPENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació, moviments 
de terra i qualsevol altres que afectin la configuració física de les finques o puguin pertorbar 
el resultat de la reparcel·lació en l’àmbit del polígon, fins que no sigui ferm en via 
administrativa l’acord d’aprovació de la reparcel·lació, de conformitat amb el preveu l’article 
125 del text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
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. 
Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi 
voten a favor. 

 
12. - Aprovació inicial del projecte d'urbanització del PAU2 la Colomina Nord, 
delimitat per la Modificació puntual del PGOU del Masnou en l’àmbit del sector 10 
Llevant La Colomina N3 del Masnou. 
 
Amb data 4 d’agost de 2022 va tenir entrada en el registre general de l’Ajuntament el 
projecte d’urbanització del PAU 2 La Colomina Nord, redactat per Hèlix Arquitectes 
Associats, SLP per encàrrec dels propietaris de les finques incloses en el referit polígon. 
 
A la vista de l’esmentada documentació, amb data 16 de febrer de 2023 l’arquitecte 
municipal ha emès informe favorable en relació amb el referit projecte, manifestant 
textualment el següent:  
 

“Antecedents  

 
En data 04 d’agost de 2022, el senyor Josep Soler Barceló, en representació de la senyora 
Maria Ventura Ribas, presenta el projecte d’urbanització del PAU la Colomina Nord, del 
Masnou.  
 
Es redacta el present informe als efectes de la seva revisió documental i l'adequació del 
projecte a la normativa urbanística d'obligat compliment.  
 
La modificació puntal del PGOU del Masnou en el sector 10 La Colomina N3, aprovada 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona en 
sessió celebrada el 18 de juliol de 2022, on classifica els terrenys objecte del present 
projecte d’urbanització com a sòl urbà, delimitant un polígon d’actuació urbanística, PAU 
La Colomina Nord, el qual s’ha de desenvolupar a través d’un projecte d’urbanització i un 
projecte de reparcel·lació.  
 
De la modificació en deriva el projecte objecte de revisió, Projecte d’urbanització del PAU 
la Colomina Nord.  
 
L’àmbit de projecte s’ubica en els àmbits qualificats amb clau 4 espais lliures, resultants de 
la modificació, i part del carrer Gaietà Buïgas, entre el carrer Marta Mata i el seu final, i del 
carrer Marta Mata en les cantonades amb el carrer Gaieta Buïgas. 
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Característiques del projecte  
 

El projecte d’urbanització s’ha redactat seguint les determinacions del POUM del Masnou 
i atenent als condicionants derivats de les preexistències en aquest àmbit i de les 
característiques de les obres d’urbanització existents.  
 

En la modificació puntual s’han introduït canvis en l’ordenació de l’edificació, augmentant 
el sostre de l’àmbit i preveient tipologies residencials d’habitatge plurifamiliar, s’han 
modificat lleugerament les alineacions enfront del carrer de Marta Mata a prop de la cruïlla 
amb el carrer de Gaietà Buïgas i s’han ampliat els espais destinats a zones verdes.  
 

Aquests canvis comporten la necessitat d’adaptar la urbanització existent als requeriments 
de la nova ordenació i de preveure la urbanització dels nous espais destinats a zones 
verdes.  
 

El carrer de Marta Mata és un vial amb calçada i doble vorera amb una amplada total d’uns 
10,00 m, actualment pavimentat i amb tots els serveis essencials.  
 

Les actuacions previstes en el front del carrer de Marta Mata són:  
- Instal·lació d’una estació transformadora al nord del carrer, connectada amb l’estació 
existent a la cantonada amb el carrer de Gaietà Buïgas.  
 

- Modificació de la xarxa de baixa tensió per a poder-la adaptar a les noves potències 
sol·licitades, anul·lant l’existent i construint una xarxa nova a partir dels dos transformadors, 
repartint el subministrament de les potències. La nova estesa de la xarxa passarà paral·lela 
a la vorera.  
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- Al nord del carrer, es preveu una zona verda que ha de connectar amb els espais lliures 
del límit est del sector. Aquest espai s’ordena amb una plataforma a l’alçada del carrer de 
Marta Mata, des de la qual surt un camí descendent en un recorregut amb canvis 
d’orientació per tal d’aconseguir salvar el desnivell sense sobrepassar el 6% de pendent, 
incorporant una àrea de descans en un nivell entremig. Aquest espai anirà amb arbrat amb 
varietats de fulla caduca a excepció d’una plantació de xiprers que actuaran com a pantalla 
de l’estació transformadora, també es dotarà d’una xarxa d’enllumenat públic i una xarxa 
de reg, les quals es connectaran a les xarxes existents en el mateix carrer.  
 
Les actuacions previstes en front al carrer de Gaietà Buïgas són:  
 
- Modificació de la xarxa de baixa tensió existent per a poder-la adaptar a les noves 
potències sol·licitades, anul·lant l’existent i creant una xarxa nova, la qual passarà paral·lela 
a la vorera.  
 
- Anul·lació de la xarxa de recollida d’aigües residuals i construcció d’una nova canalització 
per a la connexió de les edificacions, amb front a aquest carrer, a la xarxa de recollida 
d’aigües residuals existent al carrer de Marta Mata.  
 
- Urbanització de la nova zona verda amb accés des de la glorieta del cul-de-sac del carrer.  
 
Aquesta zona verda està situada en una posició privilegiada, amb vistes al mar, que li 
donen un paper de mirador al servei, tant de l’àmbit objecte del present projecte, com del 
conjunt del Masnou.  
 
D’acord amb aquesta especificat, l’espai s’ordena amb una primera plataforma a nivell del 
carrer de Gaietà Buïgas, on es preveu una àrea arbrada amb incorporació de mobiliari que 
permeti l’activitat de pícnic i una segona plataforma més deprimida, delimitada per uns 
bancs correguts encarats a les millors vistes des d’aquest espai, connectada a la primera 
plataforma a través d’un camí amb pendent i amb escales. En el talús del perímetre de 
l’àmbit es preveu regularitzar el seu perfil, incorporant un camí situat en un nivell intermedi, 
amb una traça que comunica tot el perímetre i incorpora en el límit sud-est una nova 
plataforma amb mobiliari urbà i arbrat. El talús tindrà un tractament de vegetació amb 
sembra de prat florit per ajudar a l’estabilització de les terres.  
 
La pavimentació de la zona verda s’efectuarà amb aportació de terra vegetal amb acabat 
amb sauló. Aquest sauló anirà estabilitzat amb calç en els trams amb pendent.  
 
L’arbrat de l’àmbit serà de fulla caduca a excepció del límit amb l’edificació existent, al  
sud-est, a on es preveu la plantació de xiprers com a pantalla visual.  
 
La zona verda disposarà d’enllumenat públic i de xarxa de reg, connectats a les xarxes 
existents al mateix carrer.  
 
Contingut documental  
 
El projecte conté els documents mínims establerts per l'article 233 de la Llei 9/2017 de 
contractes del sector públic.  
 
Adequació a la normativa  
 
Accessibilitat:  
 
El projecte dona compliment de l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.  
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La justificació queda recollida en la fitxa justificativa del compliment del Decret 135/1995 
d’accessibilitat a l’urbanisme.  
 
Instal·lacions  
 
El projecte objecte de revisió actua sobre les xarxes següents:  
 
Xarxa d’evacuació d’aigües i sanejament  
 
El present projecte planteja la formació d’un tram de col·lector per les aigües residuals, i la 
previsió d’escomeses per als futurs edificis en el front del carrer de Gaietà Buïgas, aquesta 
xarxa es connectarà a la xarxa existent al carrer de Marta Mata.  
 
Xarxa de reg  
 
La xarxa de reg prevista al present projecte, permet el reg dels arbres i els talussos de les 
zones d’espais lliures.  
 
Aquesta xarxa dotarà a l’arbrat d’un sistema automatitzat de reg per degoteig soterrat del 
tipus “gota a gota” i un sistema de reg lineal per a la zona de prats florits, que es 
connectaran al nou armari de reg.  
 
El projecte preveu que la xarxa de reg s’alimenti des de la xarxa d’aigua potable existent al 
carrer de Marta Mata i al carrer de Gaietà Buïgas.  
 
Xarxa d’enllumenat públic  
 
El projecte planteja una distribució d’enllumenat públic per als dos espais lliures amb la  
col·locació de noves unitats lluminoses sobre columnes de 4 m d’alçada, amb una 
interdistància d’uns 15 m.  
 
Xarxa de telecomunicacions  
 
El projecte preveu desplaçar el pedestal existent a l’encreuament entre el carrer de Marta 
Mata i Gaietà Buïgas i recol·locar-lo segons la nova alineació de la vorera i a un metre de 
l’estació transformadora existent en aquesta zona. Es col·locarà també un armari 
d’intempèrie tipus 2.  
 
Seguretat i salut  
 
El projecte incorpora l'Estudi de Seguretat i Salut d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 
del 24 d’octubre. 
Pressupost  
 
El pressupost de les obres ascendeix a 260.436,52 € sense IVA. El tipus d’IVA a aplicar es 
del 21% que suposa un import de 54.691,67 €. Essent el valor total de l’obra IVA inclòs de 
315.128,19 €  
 
D'acord amb l'objecte de l'informe no s'ha fet revisió d'amidaments.  
 
Informes sectorials  
 
A criteri del tècnic que subscriu, caldrà requerir els informes següents:  
A les empreses subministradores de serveis de l’àmbit.  
A l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).  
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Proposta  
 
Un cop examinada la documentació presentada s’informa favorablement el projecte 
d’urbanització del PAU la Colomina Nord del Masnou, redactat per l’estudi Hèlix 
Arquitectes Associats SLP.” 
 
Amb data 16 de febrer de 2023 la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori ha emès informe 
sobre el procediment a seguir, en el qual es manifesta textualment el següent:  
 

“Antecedents:  
 
Amb data 4 d’agost de 2022, el senyor Josep Soler Barceló, actuant en representació de 
la senyora Maria Ventura Ribas va presentar en el Registre general de l’Ajuntament el 
projecte d’urbanització del PAU 2 La Colomina Nord, per sotmetre’l a l’aprovació de 
l’Ajuntament.  
 
Per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona es va 
donar conformitat al text refós de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació del Pla 
general d'ordenació en l'àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N3, i refosa de les 
modificacions del Pla general anterior del Masnou, promoguda tramesa per l’Ajuntament 
en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
l'Arc Metropolità de Barcelona de data 24 de gener de 2022.  
 
Amb data 6 d’octubre de 2022 es va publicar el referit acord en el DOGC, juntament amb 
la corresponent normativa.  
 

La referida modificació puntual del Pla General preveu el sistema d’actuació de 
reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació per desenvolupar el polígon.  
 

Amb data 15 de febrer de 2023 l’arquitecte municipal ha emès informe favorable a 
l’esmentat projecte.  
 

Fonaments de dret:  
 
L’article 89.6 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d'agost estableix que els ajuntaments aproven inicialment i definitivament els projectes 
d’urbanització, seguint la tramitació que estableix l’article 119.2 del mateix text legal.  
 
Segons el referit precepte el procediment a seguir és el següent:  
 

- El projecte s’ha d’aprovar inicialment i s’ha de sotmetre a informació pública durant 
el termini d’UN MES, mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la Província, 
al tauler d’edictes municipal, a un dels diaris de més divulgació i al web municipal i 
s’ha de sol·licitar els informes sectorials que correspongui.  

- Un cop transcorregut l’esmentat termini, el projecte s’aprovarà definitivament, 
prèvia resolució de les al·legacions que es puguin presentar.  

- L’acord d’aprovació definitiva es notificarà a tots els interessats i es publicarà de la 
forma reglamentària.  

 

Segons l’article 21.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, és competència de l’alcalde l’aprovació dels projectes d’urbanització, si bé, per 
Decret número 2254 de data 23 de novembre de 2020, publicat al BOPB de data 1 de 
desembre de 2020, l’alcalde va delegar aquesta competència en la Junta de Govern Local  
 

Conclusions:  
 

A la vista de l’exposat, i d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal, s’informa 
favorablement l’aprovació inicial del projecte d’urbanització del PAU 2 La Colomina N2 
delimitat per la Modificació puntual del PGOU del Masnou en l’àmbit del sector 10 Llevant 
La Colomina N3, presentat pel senyor Josep Soler Barceló, en representació de la senyora 
Maria Ventura Ribas, amb un pressupost d’execució de 315.128,19 € IVA inclòs.” 
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De conformitat amb el que estableix l’article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb l’article 21.1 j) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia mitjançant Decret número 2254 de data 23 de novembre de 2020, 
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 INICIALMENT el projecte d’urbanització del PAU 2 La Colomina 
Nord, delimitat per la Modificació puntual del PGOU del Masnou en l’àmbit del sector 10 
Llevant La Colomina N3 del Masnou redactat per l’estudi Hèlix Arquitectes Associats, SLP, 
per encàrrec dels propietaris de les finques incloses en el referit polígon, amb un pressupost 
d’execució material de 315.128,19 €, IVA inclòs.  
 
SEGON.- SOTMETRE l’esmentat projecte a informació pública pel termini d’UN MES, 
mitjançant la publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la Província, al diari El Punt, a l’e-tauler 
i a la web municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 119.2 del Text refós de la 
Llei d’Urbanisme.  
 
TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua com organisme afectat per raó de llurs competències 
sectorials, d’acord amb l’article 89.6 TRLUC.  
 
QUART.- NOTIFICAR els acords precedents a les empreses subministradores de serveis 
afectades perquè en termini d’un mes es pronunciïn sobre el projecte, d’acord amb l’article 
89.6 TRLUC.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR als interessats. 
 
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. 
Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi 
voten a favor. 

 
13. - Modificació de la llicència d’obres majors concedida el dia 6 de maig de 2021 
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Sant 
Miquel, núm. 77 del Masnou. 
 
Amb data 20 de setembre de 2020, el senyor Erik Guillem Iglesias, en representació del 
senyor Álex Hernández Fernández, va sol·licitar llicència municipal per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Sant Miquel, núm. 77 del Masnou, 
amb referència cadastral 2825507DF4922N0001ED, expedient núm. X2020012223. 
 
Amb data  6 de maig de 2021, per acord de la Junta de Govern Local, es va concedir la 
llicència municipal d’obra major sol·licitada amb número d’expedient X2020012223. 
Segons l’acord i les dades de la llicència, les obres havien d’executar-se en el termini 
màxim de divuit mesos a comptar a partir de l’endemà de la data de notificació de l’acord 
de concessió de la llicència. La notificació va produir-se el dia 11 de maig de 2021. 
 
Amb data 25 d’octubre de 2022, el senyor Alex Hernández Fernández va sol·licitar una 
pròrroga de la llicència per finalitzar les obres.  
 
Amb data 18 de novembre de 2022, l’interessat va presentar la documentació requerida 
per l’arquitecte municipal en l’informe emès el dia 11 de novembre de 2022 per continuar 
amb la tramitació de la pròrroga sol·licitada. 
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Amb data 21 de novembre de 2022, l’arquitecte municipal va emetre informe favorable a la 
pròrroga, atorgant un nou termini i determinant que la data per a la finalització de les obres 
seria el dia 12 d’agost de 2023. 
 
Amb data 07 de desembre de 2022, el senyor Erik Guillem Iglesias, en representació del 
senyor Alex Hernández Fernández, presentà documentació de la modificació del projecte, 
justificant la construcció d’una piscina que no estava contemplada en el projecte informat 
amb la llicència. 
 
L’article 6è.1.1.a) de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme estableix que la tarifa a 
aplicar per cada llicència d’obres serà el resultat d’aplicar l’1,50 % sobre el pressupost 
d’execució material de l’obra, fixant una quota mínima de 78,70 €, que serà d’aplicació, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 4.a) de l’article esmentat, en totes les liquidacions 
que es practiquin i que no arribin a l’import mínim fixat.  
 
L’article 8è de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres estableix un tipus de gravamen del 4 per cent sobre la base imposable. 
 
Amb data 27 de gener de 2023, l’arquitecte municipal, un cop examinada la documentació 
presentada, va emetre informe tècnic favorable (esmenat per informe favorable 
complementari del mateix arquitecte municipal de data 09 de febrer de 2023) en què posà 
de manifest que es pot procedir a l’aprovació de la modificació de la llicència d’obres 
majors concedida, la qual està subjecta a la liquidació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques, d’acord amb el que 
estableixen les ordenances fiscals reguladores, en haver un augment de volum de la 
superfícies construïda. 
 
Una vegada examinada la documentació presentada i en aplicació de l’art. 4t de 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’ICIO, l’arquitecte municipal ha realitzat el càlcul de la base imposable en 
aplicació del mòdul bàsic de la tipologia assenyalada en l’annex de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’ICIO, d’acord amb el detall següent: 
 
Pressupost d’execució segons projecte declarat per l’interessat:   5.175,79 €. 
 
Càlcul del pressupost segons mòduls: 
 

 Superfície 
(m2) 

 

Valor unitari 
(€/m2) 

C
1 

C
2 
  

pressupost (€) 
  

 

TAXA 
 

Unifamiliar entre 
mitgeres >150 

 
6,00 

 
460,75 

 
1 1 2.764,50 

 
 

Donat que el pressupost segons projecte declarat per l’interessat és superior al 
pressupost calculat segons mòduls indicats a les ordenances, s'escau l'adopció del 
pressupost del projecte declarat per l'interessat.  
 
Per tant, es prendrà com a base imposable per procedir a la liquidació de l’ICIO i de la 
taxa per llicències en matèria d’urbanisme el cost d’execució material de l’obra declarat 
per l’interessat, un cop el pressupost de projecte ha estat revisat i validat per l’arquitecte 
municipal per ajustar-se a la naturalesa i abast de l'obra, d’acord amb el detall següent: 
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PISCINA 
 
 Superfície 

(m2) 
 

Valor 
unitari 
(€/m2) 

C1 

C2 pressupost (€) tipus  liquidació (€) 

 
TAXA 

 
6 

 
460,75 

 
1 

 
1 

5.175,79 1,50% 77,64 

 
ICIO 

 
6 

 
460,75 

 
1 

 
1 

5.175,79 4,00% 207,03 

 
L’article 6è.1.1.a) de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 
determina una quota mínima per import de 78,70 €.  
 
Així doncs la liquidació per a la modificació és la següent:  
 

• Taxa: 78,70 €.  

• ICIO: 207,03 €.  
 
La liquidació ascendeix a la quantitat de 285,73 €. 
 
Amb data 02 de febrer 2023, el tècnic de gestió de l’Àrea de Territori va emetre informe 
jurídic favorable en relació amb la modificació de l’esmentada llicència d’obra major amb 
expedient núm. X2020012223, en compliment del que preveuen els articles 188.3 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, i 13.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística i a la vista de l’informe tècnic emès per 
l’arquitecte municipal. 
 
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. Aprovar la modificació de la llicència d’obres majors concedida per la construcció d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Sant Miquel, núm. 77 del Masnou, amb 
referència cadastral 2825507DF4922N0001ED, expedient núm. X2020012223, la qual 
consisteix en la construcció d’una piscina. 
 
2. Fixar la base imposable per realitzar la liquidació en 5.175,79 €. 
 
3. Aprovar la liquidació complementària de la taxa per llicències urbanístiques d’acord 
amb les ordenances fiscals, per import de 78,70 € al subjecte passiu Alex Hernández 
Fernández, amb NIF ***215***.  
 
4. Procedir a la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import 
de 207,03 € al subjecte passiu Alex Hernández Fernández, amb NIF ***215***. 
 
5. Donar trasllat d’aquesta resolució a l’oficina de l’ORGT de la Diputació de Barcelona 
als efectes de la liquidació i recaptació de la taxa per llicències en matèria d’urbanisme i 
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  
 
 
6. Notificar aquests acords al senyor Alex Hernández Fernández. 
 
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. 
Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi 
voten a favor. 

 
14. - Adjudicació del contracte menor del servei de direcció d'obra i de coordinació 
de seguretat i salut 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 del Masnou. 
 
La societat BARCELONA STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEERING, SCP, va presentar 
una proposta d’honoraris per la quantitat de 8.550 €, IVA exclòs, per dur a terme el servei 
de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut 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 del Masnou (Obres de la licitació LIC 30/2022).  
 
Amb data 22 de febrer de 2023, el tècnic d’obres municipal va emetre l’informe tècnic que 
es transcriu literalment a continuació, en relació amb les ofertes econòmiques presentades, 
i amb la necessitat i el compliment de la normativa en matèria de contractació pública 
(article 118 de la LCSP): 
 
`` Antecedents  
 

Per poder realitzar les obres del lot corresponent per a la creació d'un espai de lleure al 
Parc del Mil·lenari annex a la masia de Cal Ros de les Cabres del Masnou, amb número 
d’expedient X2022018595 (licitació LIC 30/2022), s’ha de contractar els serveis d’un tècnic 
que porti la direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut relatives a les obres del 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 del Masnou.  
 
Donat que l’Ajuntament no disposa del personal necessari per tal de realitzar la intervenció 
requerida es necessari contactar amb personal especialitzat per realitzar les actuacions 
requerides.  
 

Es proposa tramitar un contracte menor DE SERVEIS (Art. 17 LCSP I 118 LCSP)  
 
D’acord amb la base 36 de les bases d’execució del pressupost 2022 s’ha sol·licitat 
pressupost a l’empresa següent: 
 

Empresa Import sense IVA Import amb IVA 

BARCELONA STRUCTURAL 
AND CIVIL ENGINEERING SCP 

8.550,00 € 10.345,50 € 

JOAN CARLES FOGO 8.960,00 € 10.841,60 € 

 
El contracte no suposa el tractament de dades de caràcter personal. 
 
Fonaments de dret  
 

-  Articles 118.1 i 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014:  
 

• No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de 
contractació.  

• No s’han realitzat més contractes menors amb aquest proveïdor que de forma 
individual o conjunta superin els límits establerts en la normativa vigent per a la 
contractació menor.  

• El pressupost adjunt compleix amb la millor relació qualitat/preu dels consultats en 
el mercat.  
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Per tot l’exposat  
 

S’INFORMA FAVORABLEMENT la contractació menor de serveis de direcció d'obra i de 
coordinació de seguretat i salut 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 del Masnou a 
l’empresa BARCELONA STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEERING SCP. amb CIF 
J66371709, per un import de 10.345,50 euros, IVA inclòs.´´--------------------------- 
Els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
estableixen la tramitació dels expedients de contractació i el procediment d’adjudicació dels 
contractes menors.  
 
L’òrgan competent per l’adjudicació del contracte menor de referència és la Junta de 
Govern Local, per delegació de competències efectuada per l’Alcaldia mitjançant Decret 
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.- ACCEPTAR la justificació de la necessitat així com del compliment de la normativa en 
matèria de contractació pública (article 118 de la LCSP) en els termes de l’informe tècnic 
de contractació que consta en l’expedient.  
 
2.- ADJUDICAR el contracte menor del servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat 
i salut 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 del Masnou a la societat 
BARCELONA STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEERING, SCP, amb CIF J66371709, per 
l’import de 8.550 €, IVA exclòs, més 1.795,50 € en concepte del 21 % d’IVA, ascendint 
l’import import total a 10.345,50 €, IVA inclòs.  
 
3.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa corresponent al contracte menor de serveis 
esmentat per import de 10.345,50 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
UB.93300.63200 amb codi de projecte 2021/2/UB/3, en favor de la societat BARCELONA 
STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEERING, SCP, amb CIF J66371709.  
 

4.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatària del contracte. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi 
voten a favor. 

 
15. - Adjudicació del contracte menor dels serveis de direcció d’obra i de coordinació 
de seguretat i salut de les obres relatives al projecte de remunta d'una planta al 
pavelló esportiu Ricky Rubio del Masnou. 
 
L’enginyer Emiliano Borrachero Sánchez presentà davant aquest Ajuntament una proposta 
d’honoraris per la quantitat de 14.600,00 €, IVA exclòs, per dur a terme el servei de direcció 
d’obra i de coordinació de seguretat i salut de les obres relatives al projecte de remunta 
d’una planta al pavelló esportiu Ricky Rubio del Masnou (LIC 23/2022).  
 
Amb data 22 de febrer de 2023, l’arquitecte municipal va emetre l’informe tècnic, que es 
transcriu literalment a continuació, en relació amb les ofertes econòmiques presentades, i 
a la necessitat i el compliment de la normativa en matèria de contractació pública (article 
118 de la LCSP): 
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`` Antecedents  
 
L’Ajuntament del Masnou té la voluntat de contractar a un equip tècnic extern per la direcció 
de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte de Remunta del 
pavelló esportiu Ricky Rubio del Masnou.  
 

Es considera imprescindible cobrir aquesta necessitat mitjançant la contractació d’un equip 
tècnic professional extern per la manca de mitjans propis.  
 

Es proposa tramitar un contracte menor de serveis (art. 17 LCSP).  
 

D’acord amb la base 36 de les bases d’execució del pressupost 2023, s’ha sol·licitat 
pressupost a les empreses següents: 
 

Empresa Import sense IVA Import amb IVA 

Emiliano Borrachero 14.600,00  17.666,00 

Isabel Bennasar 15.200,00 18.392,00 

Aquidos, tècnics i gestió SLP 15.500,00 18.755,00 
 

El contracte no suposa el tractament de dades de caràcter personal.  
 
Fonaments de dret  
 

Articles 118.1 i 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014: 
 

• no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de 
contractació.  

• no s’han realitzat més contractes menors amb aquest proveïdor que de forma 
individual o conjunta superin els límits establerts en la normativa vigent per a la 
contractació menor.  

• el pressupost adjunt compleix amb la millor relació qualitat/preu dels consultats en 
el mercat.  

 
Per tot l’exposat  
 

S’informa favorablement la contractació menor del servei a l’empresa Emiliano Borrachero 
amb NIF ***659*** per un import de 17.666,00 euros IVA inclòs.´´-------------- 
 
Els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
estableixen la tramitació dels expedients de contractació pública i el procediment 
d’adjudicació dels contractes menors.  
 
L’òrgan competent per l’adjudicació del contracte menor de referència és la Junta de 
Govern Local, per delegació de competències efectuada per l’Alcaldia mitjançant Decret 
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.- ACCEPTAR la justificació de la necessitat així com del compliment de la normativa en 
matèria de contractació pública (art. 118 de la LCSP) en els termes de l’informe tècnic de 
data 22 de febrer de 2023.  
 

2.- ADJUDICAR el contracte menor del servei de la direcció d’obra i la coordinació de 
seguretat i salut de les obres relatives al projecte de remunta d’una planta al pavelló 
esportiu Ricky Rubio del Masnou, a l’enginyer Emiliano Borrachero Sánchez, amb NIF 
***659***, per un import de 14.600 €, IVA exclòs, més 3.066 € en concepte del 21 % d’IVA, 
ascendint l’import total a 17.666 €, IVA inclòs, conforme a l’oferta econòmica presentada i 
d’acord amb l’informe tècnic favorable emès el dia 22 de febrer de 2023.  
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3.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 17.666 €, IVA inclòs, a favor de 

l’enginyer Emiliano Borrachero Sánchez, amb NIF ***659***, amb càrrec a la partida 
pressupostària UB.34200.63201 del pressupost municipal per l’exercici 2023 i codi de 
Projecte 2022/2/UB/7.  
 
4.- NOTIFICAR aquests acords a l’enginyer Emiliano Borrachero Sánchez. 
 

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. 
Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi 
voten a favor. 

 
Fora de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència, aprovada per unanimitat dels 
assistents, s’adopta l’acord següent: 
 
15.1. - Convocatòria 2023. Subvencions per al foment de l’economia local. Línies 1, 
2, 3 i 4. 
 

El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) 
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals 
de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament 
per acord del Ple de data 22 d’octubre de 2010 i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
número CVE 022011006086 corresponent al dia 17 de març de 2011 (en endavant 
l’Ordenança). 
 
En aquesta Ordenança estableix al seu article 10 que la concurrència competitiva és la 
forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 
de la LGS. 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, 
i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, des de 
la Regidoria de Promoció Econòmica es vol promoure projectes que tinguin per finalitat el 
foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de 
treball. 
 
L’any 2018 l’Ajuntament del Masnou, d’acord a les conclusions del pla estratègic del 
comerç del Masnou confeccionat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i amb 
l’objectiu de promoure la reactivació i consolidació de les activitats econòmiques del 
municipi, l’activitat comercial i el foment de l’ocupació, va aprovar unes noves bases de 
subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’ impuls 
del mercat de treball. Concretament, aquestes subvencions ampliaven les línies d’ajuts 
existents. Les línies d’ajuts que s’establien eren les següents: 
 
1. Inversions en locals. 
2. Establiment i posta en marxa d’activitats empresarials. 
3. Creació d’ocupació. 
4. Promoció comercial i digitalització.  
 
La carta de serveis de Promoció Econòmica aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en relació 
als serveis dirigits a les empreses i a l’emprenedoria, detalla les accions que realitza de 
sensibilització, difusió i promoció de la cultura emprenedora i l’activitat empresarial. Entre 
d’altres accions, s’esmenta la convocatòria de subvencions i premis. 
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El Pla estratègic de subvencions pel període 2023-2024 incorpora com un dels seus 
objectius específics donar suport a les activitats econòmiques del municipi i ajudar al seu 
desenvolupament sostenible i comunitari. En aquest sentit reconeix una línia específica 
d’ajuts per a fomentar l’activitat econòmica local adreçada a activitats empresarials i 
projectes d’emprenedoria en l’àmbit del municipi assignant un import anual per a les 
convocatòries de concurrència competitiva 81.000,00 € (aquest import incorpora també el 
destinat al premi d’emprenedoria jove). 
 
L’article 10.3 de l’Ordenança estableix que posteriorment a les Bases Reguladores 
Específiques s’haurà d’aprovar i publicar la corresponent convocatòria.  
 
El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el dia 16 d’abril de 2018, va aprovar 
inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per al 
foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de 
treball, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva.  
 
L’expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils. 
Finalitzat aquest termini, no havent-se formulat cap al·legació ni reclamació, les bases 
s’han de considerar aprovades definitivament. Les bases específiques reguladores 
indicades es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 20 de juliol 
de 2018.  
 
El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2020, va 
aprovar inicialment la modificació parcial de les Bases específiques reguladores de la 
concessió de subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit 
productiu i l’impuls del mercat de treball, a atorgar pel procediment de concurrència 
competitiva.  
 
L’expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils. 
Finalitzat aquest termini, no havent-se formulat cap al·legació ni reclamació, les bases 
s’han de considerar aprovada la modificació. La modificació va ésser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona del 6 d’agost del 2020.  
 

L’import total que es destinarà al foment de l’economia local, la consolidació del teixit 
productiu i l’impuls del mercat de treball és de 77.000,00 euros i anirà a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries 2023.PE.43300.47903 i 2023.PE.43300.77003 distribuït com 
s’indica en el quadre inferior: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les bases específiques reguladores estableixen quatre línies d’ajuts i per a aquest any 
2023 es convoca la concessió d’ajuts per a les quatre línies previstes a les bases 
reguladores: 
  

• Línia 1. Inversions en locals. L’objecte de les subvencions és fomentar la 
realització d’inversions per ampliació, adequació i millora de locals comercials, de 
serveis o industrials situats al terme  municipal del Masnou, per tal de contribuir a 
la consolidació del teixit productiu local i al  desenvolupament econòmic i comercial 
del municipi. 

 

• Línia 2. Establiment i posta en marxa d’activitats empresarials. L’objecte de les 
subvencions és fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria al Masnou mitjançant 
l’atorgament de subvencions a persones físiques o jurídiques que hagin posat en 
marxa una nova activitat empresarial al municipi. 

 

Línia Crèdit màxim 

Línia 1. Inversions en locals  10.000,00 € 

Línia 2. Establiment i posta en marxa d’activitats empresarials 35.000,00 € 

Línia 3. Creació d’ocupació 8.000,00 € 

Línia 4. Promoció comercial i digitalització 24.000,00 € 

Total 77.000,00 € 
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• Línia 3. Creació d’ocupació. L’objecte de les subvencions és afavorir la 
contractació laboral de persones en situació d’atur, inscrites al Servei Local 
d’Ocupació (SLO) de l’Ajuntament del Masnou per empreses del municipi. 

 

• Línia 4. Promoció comercial i digitalització. L’objecte de les subvencions és 
impulsar actuacions que contribueixin a la millora dels mecanismes de promoció 
comercial per a la captació de clients, i en particular la participació en 
esdeveniments firals al Masnou, i a la digitalització dels negocis del municipi. 
 

El contingut de la present convocatòria s’ajusta a allò previst a l’article 23.2 de la LGS, així 
com a allò previst a l’article 30 de l’Ordenança. 
 
Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de 
conformitat amb allò previst a l’article 19 de l’Ordenança, procedeix publicar el corresponent 
extracte i text d’aquesta convocatòria, en el qual es determina el termini de presentació de 
sol·licituds, enviant-los a la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com les dades 
estructurades, per tal de donar compliment al procediment establert a l’article 20.8 de la 
LGS. 
 
Donat que l’òrgan competent per a la convocatòria de les subvencions és la Junta de 
Govern Local segons estableix l’article 8 de les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’impuls 
del mercat de treball, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva.  
 
L’article 84.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, determina que “els governs locals de 
Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en els 
termes que determinin les lleis” i a l’apartat i) disposa el següent:  
 

“ i) La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats 
econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de 
l’ocupació.”.  
 

L’article 53.1 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, 
estableix literalment el següent: "El departament competent en matèria de comerç, 
juntament amb les polítiques de foment que duen a terme els ajuntaments en el marc de 
les seves competències, ha de posar en pràctica polítiques de foment de la competitivitat 
del comerç urbà per contribuir a millorar la seva eficiència, competitivitat i sostenibilitat, i 
posar a l'abast del sector les eines que permetin als seus integrants tenir més capacitat 
d'adaptació a l'entorn actual, de creixement i internacionalització. Aquestes polítiques s'han 
de concretar mitjançant plans que desenvolupin objectius i actuacions per a períodes 
determinats. "  
 

L’article 53.4 de la llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, indica literalment 
el següent: “Les corporacions locals, d'acord amb la legislació de règim local, poden dur a 
terme polítiques de foment d'acord amb les competències respectives.”  
 

L'art. 71.1.g) TRLMRLC atribueix als municipis com a activitats complementàries de les 
pròpies d'altres administracions públiques, entre d’altres altres competències en "l'ocupació 
i la lluita contra la desocupació". 
 

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

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

 

Primer. Aprovar la convocatòria de subvencions, per aquest any 2023, per al foment de 
l’economia local, la  consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball, a atorgar 
pel procediment de concurrència competitiva, de les línies d’ajut 1, 2, 3 i 4, en el marc de 
les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per al foment de 
l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball, el text 
íntegre de la qual és el següent: 
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1. Bases específiques reguladores 
 

El Ple en sessió celebrada el dia 16 d’abril de 2018 va aprovar les bases específiques 
reguladores de la concessió de subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació 
del teixit productiu i l’ impuls del mercat de treball, a atorgar pel procediment de concurrència 
competitiva. Aquestes bases es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en 
data 20 de juliol de 2018. 
 
El Ple en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2020 va aprovar una modificació parcial 
d’aquestes bases. La modificació va ésser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del dia 6 d’agost del 2020. 
 

2. Objecte, condicions i finalitat de les subvencions 
 

1. L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar la realització de projectes o activitats 
d’interès públic per al foment de l’economia local i l’ocupació i que s’emmarquin en les línies 
que posteriorment es detallen.   

 
2. La convocatòria d’ajuts es realitza per a les línies següents, d’acord amb el que 

s’assenyala a l’article 4 de les bases específiques reguladores: 
 
a) Línia 1. Inversions en locals. L’objecte de les subvencions és fomentar la 

realització d’inversions per ampliació, adequació i millora de locals comercials, de 
serveis o industrials situats al terme  municipal del Masnou, per tal de contribuir a la 
consolidació del teixit productiu local i al  desenvolupament econòmic i comercial del 
municipi. 
 

b) Línia 2. Establiment i posta en marxa d’activitats empresarials. L’objecte de les 
subvencions és fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria al Masnou mitjançant 
l’atorgament de subvencions a persones físiques o jurídiques que hagin posat en 
marxa una nova activitat empresarial al municipi.  
 

c) Línia 3. Creació d’ocupació. L’objecte de les subvencions és afavorir la 
contractació laboral de persones en situació d’atur, inscrites al Servei Local 
d’Ocupació (SLO) de l’Ajuntament del Masnou per empreses del municipi. 

 
d) Línia 4. Promoció comercial i digitalització. L’objecte de les subvencions és 

impulsar actuacions que contribueixin a la millora dels mecanismes de promoció 
comercial per a la  captació de clients, i en particular la participació en 
esdeveniments firals al Masnou, i a la digitalització dels negocis del municipi. 

 
3. Els projectes o actuacions subvencionables per a totes les línies a l’empara d’aquesta 
convocatòria han d’estar executats entre el dia 1 de gener de 2022 i el dia 31 de desembre de 
2022 (ambdós inclosos). Només s’acceptaran els documents justificatius de les despeses o 
inversions datats entre el dia 1 de gener de 2022 i el dia 31 de desembre de 2022 (ambdós 
inclosos). Pel que fa a la data del justificant de pagament aquesta haurà d’estar compresa entre 
el dia 1 de gener de 2022 i el dia 28 de febrer de 2023 (ambdós inclosos). 

 
4. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes 
subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat fomentar l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de 
treball.  
 

 

3. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 

1. El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2023  per a la concessió de les 
subvencions objecte de la present convocatòria serà de 77.000,00 euros i anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 2023.PE.43300.47903 per import de 52.000,00 € i  a càrrec de 
l’aplicació 2023.PE.43300.77003 per import de 25.000,00 €   distribuït com s’indica al punt 
posterior.  
 
2. L’ import esmentat es distribuirà entre les línies objecte de la convocatòria segons s’indica 
en el quadre següent: 
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3. Es podran aprovar subvencions per les sol·licituds que compleixin els requisits, fins esgotar 
el crèdit total destinat a la convocatòria. 
 

4. En cas de declarar-se crèdit disponible a les línies 2, 3 i 4 que recull aquesta convocatòria, sense 
modificar el crèdit total consignat a aquesta convocatòria, aquest es podrà redistribuir. 
 

5. No es podran atorgar subvencions per import superior a l’ esmentat. D’acord amb el que 
s’estableix a l’apartat 11.a) de les bases específiques reguladores, cada subvenció 
individualitzada podrà ser d’un màxim del 50% de la despesa justificada. S’estableixen, a més, 
els següents imports màxims pel que fa a la quantia individualitzada de cada subvenció: 

 
 

 

4. Quantia individual màxima de les línies de subvencions a atorgar 
 

La quantia individualitzada de cada subvenció es calcularà tenint en compte els criteris 
següents:  
 

a) La subvenció a atorgar podrà ser d’un màxim del 50% de la despesa justificada 
i fins l’import que es fixi a la convocatòria. 

b) L'import de cada subvenció individualitzada dependrà de la puntuació 
obtinguda en la valoració per cada sol·licitud, de la suma de les puntuacions 
atorgades a totes les sol·licituds valorades i del crèdit pressupostari màxim 
corresponent a la convocatòria per cada línia, i es calcularà aplicant la fórmula 
següent: 

c)  
S = I (p / Ʃ p)  
 
En què: 
 
S   Subvenció a atorgar a la sol·licitud, que s'arrodonirà eliminant els decimals. 
I     Crèdit pressupostari màxim corresponent a la convocatòria per cada línia. 
P    Puntuació atorgada a la sol·licitud a valorar. 
Ʃ p Suma de les puntuacions atorgades a totes les sol·licituds estimades. 
 

5. Procediment de concessió 
 

El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 

6. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 

1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les empreses que hagin de realitzar 
l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les 

Línia Aplicació 
pressupostària 

Crèdit màxim 

Línia 1. Inversions en locals PE.43300.77003 10.000,00 € 

Línia 2. Establiment i posta en 
marxa d’activitats empresarials 

PE.43300.47903 20.000,00 € 

PE.43300.77003 15.000,00 € 

Línia 3. Creació d’ocupació PE.43300.47903 8.000,00 € 

Línia 4. Promoció comercial i 
digitalització 

PE.43300.47903 
24.000,00 € 

Total 77.000,00 € 

Línia 
Quantia 
màxima 

individualitzada 

Línia 1. Inversions en locals 1.500,00 € 

Línia 2. Establiment i posta en marxa d’activitats 
empresarials 

3.000,00 € 

Línia 3. Creació d’ocupació 1.500,00 € 

Línia 4. Promoció comercial i digitalització 1.500,00 € 
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prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin tots i cadascun dels requisits de les empreses 
beneficiàries indicats a l’apartat 7 de les bases específiques reguladores. 
 

a) Trobar-se degudament constituïdes. 
b) Tenir el domicili social o bé disposar d’un local comercial, de serveis o industrial amb 
activitat al terme municipal del Masnou. 
c) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

2. No ser deutores de l’Ajuntament del Masnou per cap concepte.Estar en possessió de la 
llicència o autorització que correspongui segons l’activitat desenvolupada. 
3. Per a concórrer a la línia 2, addicionalment caldrà donar compliment als següents requisits 
específics següents:  

 

• L’empresa ha d’haver estat creada entre el dia 1 de gener de 2022 i el 31 de desembre 
de 2022  (ambdós inclosos).  

• No haver exercit la mateixa activitat o similar per compte propi en els dotze mesos 
anteriors a la data d’alta al corresponent règim de la Seguretat Social.  

• Disposar d’una pla d’empresa que descrigui i analitzi la nova activitat econòmica. 
 

4. Per a concórrer a la línia 3, addicionalment caldrà donar compliment als requisits específics 
següents:  

 

• Haver formalitzat almenys un contracte amb una persona treballadora a l’atur, inscrita al 
Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament del Masnou, per una durada mínima de 6 mesos i 
una dedicació mínima del 50% de la jornada completa, entre el dia 1 de gener de 2022 i el 
dia 31 de desembre de 2022 (ambdós inclosos).  
 

• No haver realitzat acomiadaments de personal qualificats com a improcedents o nuls, o 
regulacions d’ocupació per l’òrgan judicial competent en el termini de 3 mesos anteriors a la 
data de la presentació de la contractació per la qual se sol·licita la subvenció.  

 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant 
la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.  
 

7. Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud 
 
1. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació que s’indica a continuació: 

 

a) Instància de sol·licitud, segons model normalitzat. 
b) NIF de l’empresa. 
c) DNI de les persones promotores de l’activitat empresarial. 
d) Documentació acreditativa d’estar degudament constituïda: 

− Persona física: Declaració fiscal d’inici de l’activitat i original i còpia del document 
acreditatiu d’estar donat d’alta d’autònoms. 

  − Persona jurídica: Estatuts de constitució, declaració fiscal d’inici de l’activitat, 
document acreditatiu de l’alta a la Seguretat Social. 

e) Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb 
l’Estat i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

f) Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions amb l’Ajuntament del 
Masnou. 

g) Permís d’activitat. 
h) Dades bancàries on, si és subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir 

l’import de la subvenció. 
 

2. A més, caldrà presentar la documentació específica que s’indica per a cadascuna de les 
línies d’ajut: 

 

• Línia 1. Inversions en locals.  
 

a) Memòria descriptiva de les despeses executades i de la seva finalitat. 
b) Originals o còpies compulsades de les factures o dels documents de valor probatori 

equivalent corresponents a aquelles les despeses per les que se sol·licita la 
subvenció, amb indicació del seu pagament efectiu. 

c) Llicència d’obres   o   qualsevol   altra   documentació   administrativa,   si   s’escau, 
relacionada amb les actuacions realitzades. 
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• Línia 2. Establiment i posta en marxa d’activitats empresarials 
 

a) Pla d’empresa de la nova activitat. 
b) Originals o còpies compulsades de les factures o dels documents de valor 
probatori equivalent corresponents a aquelles despeses per les que se sol·licita la 
subvenció, amb acreditació del seu pagament efectiu. 
c) Document acreditatiu d’alta o inscripció en el Règim Especial de Treballadors 
Autònoms (RETA) de les persones promotores. 
d) Contractes de treball i documents acreditatius de l’alta a la Seguretat Social del 
personal contractat dins del període corresponent a les despeses subvencionables 
indicat a la convocatòria, si s’escau. 
e) Justificants de cotització del personal contractat (models TC2) del període 
corresponent a les despeses subvencionables indicat a la convocatòria, si s’escau. 
f) Certificats de l’oficina de treball de la Generalitat de Catalunya acreditatiu dels 
períodes d’inscripció, o documents de valor probatori equivalent, tant de les persones 
emprenedores o promotores com del personal contractat, si s’escau. 
g) Informe de vida laboral actualitzat dels promotors del projecte. 
 

• Línia 3. Creació d’ocupació.  
 

a) Contractes de treball i documents acreditatius de l’alta a la Seguretat Social del 
personal contractat dins del període corresponent a les despeses 
subvencionables indicat a la convocatòria. 

b) Justificants de cotització a la Seguretat Social del personal contractat (models 
TC2) durant 6 mesos, dins del període corresponent a les despeses 
subvencionables indicat a la convocatòria. 

c) Nòmines i justificants de pagament durant 6 mesos, dins del període corresponent 
a les despeses subvencionables indicat a la convocatòria. 

d) Còpia compulsada del DNI de les persones contractades. 
e) Documents acreditatius que les persones contractades es trobaven en situació 

d’atur amb caràcter previ a la realització del contracte juntament amb els informes 
de vida laboral actualitzats d’aquestes persones. 

 

• Línia 4. Promoció comercial i digitalització.  
 

a) Memòria descriptiva de les despeses executades i de la seva finalitat. 
b) Originals o còpies compulsades de les factures o dels documents de valor 
probatori equivalent corresponents a aquelles les despeses per les que se 
sol·licita la subvenció, amb indicació del seu pagament efectiu. 

 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 
de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 

8. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds 
 

1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà 
de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB). 
 
2. Les sol·licituds, acompanyades de la documentació complementària i de la documentació 
justificativa de la despesa s’han de presentar telemàticament al registre de l’Ajuntament del 
Masnou.  
 
També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 

3. Segons estableix l’apartat 20 de les bases específiques reguladores, la documentació de 
justificació es presentarà juntament amb la sol·licitud de subvenció, establint-se per tant el 
mateix termini per a la presentació de la sol·licitud que per a la presentació de la documentació 
justificativa. 

 

4. Els formularis normalitzats per a la sol·licitud seran disponibles al catàleg de tràmits del 
web municipal (www.elmasnou.cat). 
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5. Només es podrà presentar una sol·licitud per cada establiment o activitat i per a una única 
línia de subvenció de les previstes en aquesta convocatòria, a excepció de  presentar-se 
sol·licitud de subvenció per a la línia 3. En aquest darrer cas es podrà presentar sol·licitud per 
a la línia 3 i per a altra de les convocades.  
 

En cas de presentació de més d’una sol·licitud per una mateixa línia es considerarà únicament 
la darrera registrada. 
 

6. No serà necessari aportar els certificats ni altres documents acreditatius de la situació que 
fonamenta la concessió de les subvencions o les circumstàncies previstes, quan l’òrgan que 
l’atorga pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti en la sol·licitud 
el consentiment perquè es faci la consulta esmentada o bé existeixi una norma amb rang de 
llei que l’autoritzi.  
 
7. Cas que algun dels documents esmentats es trobi ja en poder de qualsevol administració, 
en aplicació del que preveu l’article 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, la seva aportació es pot substituir per 
una declaració de la persona sol•licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de 
presentació de la sol•licitud, fent-hi constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va 
presentar la documentació. Aquesta declaració s’ha d'incloure al formulari de sol•licitud. Si 
l’òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha 
de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils. 
 

8. La documentació complementària i justificativa que ha d’acompanyar la sol·licitud es podrà 
presentar en format electrònic (arxiu PDF), sempre que, en aquest darrer cas, es manifesti a 
través d’una declaració responsable que s’incorpora al formulari de sol·licitud normalitzat que 
els documents adjuntats són còpies idèntiques als documents originals. 
 

9. La presentació de sol·licituds per a l’atorgament de les subvencions regulades en les bases 
específiques d’aquests ajuts implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al 
tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació en els termes que es preveuen 
a la normativa vigent en matèria de subvencions i de transparència. La presentació de la 
sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la 
regulen. 
 

10. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que 

si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 

9. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 

1. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
objecte de la present convocatòria serà la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
del Masnou.  

 
2. La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i que 
estarà format per les següents persones:  

 

a) Presidència: regidor o regidora delegat en matèria de promoció econòmica. 
b) Vocalies: dos tècnics o tècniques de l’àmbit de promoció econòmica. 
c) Secretaria: un funcionari o funcionària, amb veu però sense vot. 

 

3. Aquest òrgan valorarà les sol·licituds presentades aplicant els criteris que s’indiquen en els 
apartats de les bases específiques corresponents a cadascuna de les línies. 

 
4. L’òrgan competent per resoldre el procediment d’atorgament de les subvencions és la Junta 

de Govern Local.  
 

10. Criteris de valoració 
 

Les bases específiques reguladores estableixen uns criteris de valoració específics per a valorar les 
sol·licituds presentades per a cadascuna de les línies i que es relacionen a continuació: 
 

a) Línia 1. Inversions en locals.  
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Criteris 

Puntuació 
màxima 

Inversions per millora de l’eficiència energètica 45 

Inversions per millora de l’accessibilitat 35 

Inversions per millora d’aparadors i altres elements de 
comercialització 

20 

Total 100 
 

b) Línia 2. Establiment i posta en marxa d’activitats empresarials.  
 

Criteris Puntuació 
màxima 

Creació de llocs de treball. S’atorgaran 15 punts per cada 
contractació indefinida a jornada completa d’una persona 
aturada, a partir del segon lloc de treball creat inclòs, 
ponderats segons el temps transcorregut de contracte dins 
del període de despeses subvencionables que s’indiqui a 
la convocatòria. 

30 

Creació de llocs de treball. S’atorgaran 10 punts per cada 
contractació a jornada completa i amb una durada mínima 
de 6 mesos d’una persona aturada, a partir del segon lloc 
de treball creat inclòs, ponderats segons el temps 
transcorregut de contracte dins del període de despeses 
subvencionables que s’indiqui a la convocatòria. 

20 

Creació de llocs de treball. En els mateixos casos que els 
apartats anteriors, si la 
persona contractada és una dona, s’atorgaran 2,5 punts per 
cada contractació. 

5 

Perfil de les persones promotores.    Si alguna de les 
persones promotores de 
l’activitat empresarial prové de l’atur i té menys de 31 o més 
de 44 anys. 

10 

Participació en algun dels programes d’assessorament o 
intermediació per a la 
creació o el traspàs d’activitats econòmiques de 
l’Ajuntament del Masnou. 

15 

Qualitat del pla d’empresa 20 

Total 100 

 
c) Línia 3. Creació d’ocupació.  

 

Criteris Puntuació 
màxima 

S’atorgaran 20 punts per cada contractació indefinida a 
jornada completa d’una persona aturada, ponderats segons 
el temps transcorregut de contracte dins del període de 
despeses subvencionables que s’indiqui a la convocatòria. 

40 

S’atorgaran 10 punts per cada contractació amb una durada 
mínima de 6 mesos i una jornada laboral mínima de 25 hores 
d’una persona aturada, ponderats segons el temps 
transcorregut de contracte dins del període de despeses 
subvencionables que s’indiqui a la convocatòria. 

20 

S’atorgaran 7,5 punts per cada contractació indefinida d’una 
persona aturada menor de 31 anys, ponderats segons el 
temps transcorregut de contracte dins del període de 
despeses subvencionables que s’indiqui a la convocatòria. 

15 

S’atorgaran 7,5 punts per cada contractació indefinida d’una 
persona aturada major de 44 anys, ponderats segons el 
temps transcorregut de contracte dins del període de 
despeses subvencionables que s’indiqui a la convocatòria. 

15 

En el cas que les persones contractades considerades en 
els apartats anteriors siguin dones, a raó de 5 punts per 
contracte. 

10 

Total 100 
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d) Línia 4. Promoció comercial i digitalització.  
 

 
Criteris 

Puntuació 
màxima 

Despeses per participació en fires al municipi del Masnou. 40 

Despeses per projectes de comerç electrònic i màrqueting 
digita 

40 

Despeses per disseny de materials de comunicació. 20 

Total 100 

 
 

11. Termini de resolució i de notificació 
 
1. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 

2. El termini per a la resolució i l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres 
mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 

3. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 

12. Mitjans de notificació o publicació 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats 
en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò 
previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i es publicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al 
Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya, al tauler d’anuncis oficials de l’Ajuntament i al 
portal de transparència del web municipal. 

 

13. Pagament de les subvencions 
 

El pagament de les subvencions s’efectuarà una vegada s’hagi procedit a la comprovació de la 
documentació justificativa presentada. 

 

14. Règim de recursos 
 

La resolució del procediment no posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la seva notificació. 

 
Segon. Autoritzar la despesa de 52.000,00 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
2023.PE.43300.47903 i de 25.000,00 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
2023.PE.43300.77003, centre de cost EMPRES. 
 
Tercer.- Enviar les dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present  
convocatòria, de conformitat amb allò que estableixen els articles 19.2 i 19.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 20.8 de la Llei General de 
Subvencions.  
 
Quart. Publicar aquesta convocatòria a l’e-Tauler, al portal de transparència del web 
municipal, al web de l’Ajuntament i a la resta de mitjans d’informació municipals.  
 
Cinquè. Comunicar aquests acords als departaments de Tresoreria i Intervenció. 
 
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. 
Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi 
voten a favor. 
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16. - Informacions de l'alcalde, dels tinents d'alcalde i dels regidors. 
 

La senyora Maria Llarás Vázquez que no va poder assistir a la sessió, uns dies abans va 
fer entrega a l’Alcaldia de la informació següent: 
 

Regidoria de Promoció Econòmica 
 

Emprenedoria 
Els alumnes de 5è de l’Escola Ocata van visitar la fàbrica del vidre Ramon Clemente, dins 
el marc del programa Cultura Emprenedora a l’Escola. La cooperativa Green Fair es va 
constituir al desembre i estan a punt de començar la producció dels seus productes. 
L’objectiu de la visita era conèixer el procés de producció de l’empresa i totes les fases que 
s’han de seguir fins a la venda del producte. 
 

La senyora Yulay Martínez Castillo informa del punt següent: 
 

Regidoria d’Acció Social 
 

Radars, un projecte que avança cap a la consolidació 
El dijous 16 de febrer va començar la campanya porta a porta per donar a conèixer aquest 
projecte. Te per objectiu contribuir al benestar de les persones grans del Masnou que viuen 
soles o acompanyades d’altres persones grans. El darrer informe d’aquest projecte explica 
que ja hi ha 25  persones usuàries, la majoria dones i participen en activitats periòdiques i 
reben trucades de monitorització per part d’un equip voluntari. El projecte compta amb un 
grup estable de persones voluntàries i comerços adherits. 
 
La senyora Neus Tallada Moliner que no va poder assistir a la sessió, uns dies abans va 
fer entrega a l’Alcaldia de les informacions següents: 
 

Regidoria de Cultura 
 

Biblioteca 
El dijous 16 de febrer va tenir lloc la visita dels alumnes de català per a adults. 
El divendres 17 de febrer van tenir lloc les visites escolars amb nens de  P4 i P5 de l’Escola 
Rosa Sensat. 
El dimarts 21 de febrer van visitar la biblioteca un grup d’alumnes de les Escolàpies del 
Masnou, i van realitzar el taller temàtica Hi havia una vegada...Roald Dahl. 
Durant el mes de febrer hi ha l’exposició L’aparador de les meravelles. 

  
Espai Casinet 
El divendres 17 de febrer es va inaugurar la mostra de Daniel Morata Els errors multiplicats. 
L’artista, resident al Masnou, en aquesta exposició reflexiona al voltant d’allò que 
representen les restes d’una obra. 
 

Espai Escènic Iago Pericot 
El diumenge 19 de febrer va tenir lloc la proposta de teatre familiar de la pallassa La Bleda. 
La història sobre una princesa que emprèn un viatge per recuperar el seu tresor va agradar 
molt al públic assistent. 
 
El senyor Sergio González Fernández informa del punt següent 
 

Regidoria de Festes 
 

Gresca i disbauxa pel Carnaval 
El dijous 16 de febrer, dijous gras la reina Carnestoltes va prendre la vara de comandament 
de la vila a l’alcalde del Masnou. Aquest acte va donar par a uns dies plens de festa i 
xerinola i, sobretot, de disfresses. La reina del Carnaval va llegir el pregó, l’alumnat de 
l’EMUMM va oferir un miniconcert de folk. 
El cap de setmana van prendre protagonisme les rues, que van omplir de música, confeti i 
color els carrers del municipi. 
El Carnaval masnoví del 2023 es va acabar el Dimecres de Cendra amb una sardinada, el 
funeral de la sardina i la crema del ninot del Carnaval. 
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La senyora Cristina Ramos Santamaría informa dels punts següents: 
 
Regidoria d’Educació 
 
Consell Escolar Municipal 
El dimarts 21 de febrer va tenir lloc a l’Institut Maremar el Consell Escolar Municipal. Presidit 
per l’alcalde, Jaume Oliveras i la regidora d’Educació, Cristina Ramos, hi van participar 
representants de la comunitat educativa del Masnou i de grups polítics amb presència al 
Ple Municipal. El procés de preinscripció i matrícula per al curs 2023-2024 va ser un dels 
temes principals d’aquesta sessió. 
 
Regidoria de Transició Ecològica i desenvolupament sostenible 

 
Aposta per l’energia solar fotovoltaica per avançar en la transició energètica 
Un dels grans reptes del Pla d’actuació municipal vigent és combatre el canvi climàtic i els 
seus efectes adoptant mesures concretes des de l’àmbit local. 
Les xifres de peticions d’instal·lacions fotovoltaiques al Masnou demostren un creixent 
interès per aquesta forma d’obtenció d’energia gràcies a cèl·lules fotoelèctriques que 
converteixen  la llum del sol directament en electricitat a través de panells o plaques solars 
fotovoltaiques. L’any 2020 es van enregistrar 26 peticions, l’any 2021, 94 i l’any 2022 es va 
disparar fins a 141. 
Després de la instal·lació de plaques a la coberta de l’Edifici Centre al novembre de l’any 
passat, la setmana vinent es preveu que comenci l’obra que també n’instal·larà a la coberta 
del Complex esportiu municipal. 
 
El senyor Ricard Plana i Artús informa del punt següent: 
  
Regidoria d’Urbanisme i Obres 
 
Nova àrea d’esbarjo per a gossos al parc Vallmora 
El dimarts 21 de febrer van començar les obres per crear una nova àrea d’esbarjo per a 
gossos al parc de Vallmora, el més gran del Masnou. Tindrà una superfície de 750 metres 
quadrats. Estarà ubicat en una de les terrasses més baixes d’aquesta zona verda, la que 
es troba entre les pistes esportives del parc i el carrer de Montevideo, a prop del pavelló 
nou del Complex Esportiu Municipal. 
L’actuació inclou la plantació d’arbrat i la instal·lació de dos fanals, així com d’una font 
d’aigua amb aixetes diferenciades per a gossos i per a persones. 
 
La senyora Sílvia Folch Sánchez informa dels punts següents: 

 
Regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge 
 
Manteniment 

El dijous 23 de febrer comencen els treballs d’eliminació de les jardineres ubicades al carrer 
Sant Felip, entre el carrer Tomàs Vives i Dr. Agell. 
El dimarts 21 de febrer van començar els treballs d’obertura i condicionament de la calçada 
i connexió del carrer Hospitalet amb Torrent Can Gaio. 

 
Paisatge 
El dimecres 22 i dijous 23 de febrer s’ha fet la replantació de les jardineres de la Plaça de 
la República, Plaça Nova de les Dones del Tèxtil i reforç d’emplaçaments del municipi. 
Del 22 al 27 de febrer es farà la poda de trepa a diferents emplaçaments, com els pins de 
dins de l’Escola Ferrer i Guàrdia, els oms del Mil·lenari i els oms dels jardins de les Nacions. 
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L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb mi. 
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