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Assistència 
 
President:  
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 
Membres del ple dret: 
Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM)                      
Sr. Ernest Suñé Nicolás, tinent d’alcalde segon (PSC-CP)              
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde tercer (ERC-AM-AM)                       
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP)          
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde cinquena (ERC-AM-AM) 
Sra. Anna Torrijos López, tinenta d’alcalde sisena (ERC-AM-AM) 
 
Regidors convocats a efectes informatius: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM), de forma telemàtica. 
Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM) 
Sra. Mónica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventora: 
Sra. Maria Teresa Fernández Hinojosa 
 
També assisteix a la reunió: 
Sr. Alexandre Álvarez Mena, Gerent 
Sra. Núria Creus Maristany, Cap de gabinet d’Alcaldia 
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria. 
 
 
1. - Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 9 de març de 2023. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió del 9 de març de 2023 per assentiment. 
 
2. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
2.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 0695/2023 de data 13 de març de 
2023, pel qual s’avoca la competència per la contractació substitució titular IT educadora 
escola bressol, expedient núm. X2023005502. 
 
2.2 Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 0696/2023 de data 13 de març de 
2023, pel qual s’avoca la competència per la contractació substitució titular IT ordenança, 
expedient núm. X2023005441. 
 
2.3. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 0701/2023 de data 14 de març de 
2023, pel qual s’avoca la competència per la sol·licitud de Subvenció projectes de foment 
de la recollida selectiva de residus municipals, any 2023, expedient núm. X2023004321. 
 
3. - Acceptació de la redistribució de l’import total de la subvenció atorgada en el 
marc del Programa específic de Resiliència local 3.0 de la Diputació de Barcelona. 
 
En data 22 de desembre de 2022, el Ple de la Diputació de Barcelona, va prendre l’acord 
177/22, còpia del qual s’adjunta a l’expedient, segons el qual s’aprovaven: 
 

‒ El Programa específic de resiliència local 3.0, en el marc del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, així com la convocatòria per a la concessió 
dels corresponents ajuts. 

‒ La relació individualitzada dels imports preassignats als ens destinataris del 
Programa específic de resiliència 3.0, d’acord amb els criteris i variables de 
distribució de recursos especificats en l’article 7 del règim del Programa. 
 

En data 19 de gener de 2023, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou va 
aprovar l’acceptació de la totalitat de la subvenció esmentada, per un import total de dos-
cents trenta-tres mil set-cents vuitanta euros, amb vint-i-cinc cèntims (233.780,25 €). 
 
El 27 de gener de 2023, es va tramitar aquesta acceptació al Portal de tràmits de la 
Diputació de Barcelona. 
 
En data 9 de març de 2023, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat la 
distribució dels imports atorgats amb posterioritat al tràmit d’acceptació i a l’aprovació de la 
redistribució de la despesa, amb el detall següent: 
 
 

Any 

Línia de suport 1 
“Serveis i activitats resilients” 

codi 22/X/332738 

Línia de suport 2 
“Inversions resilients” codi 

23/X/337107 Total 

2023 153.780,25 € 80.000,00 € 233.780,25 € 

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



Acta de la JGL de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. JG2023000013   16 de març de 2023 

 

4 A
C

T
S

0
0
0
6
 

v
. 
2
0
2
2
/1

2
 

 
 
Únic. Acceptar la redistribució de l’import total atorgat en el marc del Programa de la 

forma següent: 
 

Any 

Línia de suport 1 
“Serveis i activitats 

resilients” codi 22/X/332738 

Línia de suport 2 
“Inversions resilients” codi 

23/X/337107 Total 

2023 153.780,25 € 80.000,00 € 233.780,25 € 

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

 
4. - Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels plecs administratius i 
tècnics per a l'adjudicació del contracte de serveis de retirada de vehicles de la via 
pública per mitjà de grua i el posterior trasllat al dipòsit municipal, LIC 7/2023. 
 
S’ha iniciat expedient per a l’adjudicació del contracte del servei de retirada de vehicles de 
la via pública per mitjà de grua i el posterior trasllat al dipòsit municipal mitjançant 
procediment obert i un únic criteri d’adjudicació-preu. 
 
En data 6 de març 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. 
 
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 de retirada de 
vehicles de la via pública per mitjà de grua i el posterior trasllat al dipòsit municipal, el qual 
compleix les especificacions de l’article 116 de la LCSP, per procediment obert amb un 
únic criteri 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 77.600,00 
euros, IVA exclòs; 93.896,00 euros (21% IVA  inclòs). 
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Quart. Autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte per import de 93.896,00 
euros, IVA inclòs, d’acord amb les anualitats  següents: 
 

Exercici Import Aplicació 
pressupostària 

2023 (juny-desembre) 27.386,33 € SC 13300 22704 

2024 (gener-desembre) 46.948,00 € SC 13300 22704 

Any 2025 (gener-maig) 19.561,67 € SC 13300 22704 

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

 
5. - Resultat concurs provisió lloc treball tècnic/a superior en dret. 
 

La Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2023, va convocar el concurs de provisió  del 
lloc de treball de tècnic/a Superior en Dret (1.38.1) entre el personal de l’Ajuntament que 
tingués la condició de funcionari de carrera.  
 
El dia 17 de febrer de 2023 es va fer pública la convocatòria del concurs de provisió 
d’aquest lloc de treball per tal que el personal de l’Ajuntament interessat a participar-hi 
formalitzés la seva sol·licitud en el termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació.  
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds cap empleat/ada ha sol·licitat participar 
en el concurs per a la provisió aquest lloc de treball de tècnic/a Superior en Dret. Per tant, 
la provisió del lloc de treball de tècnic/a Superior en Dret ha quedat deserta. 
 
El departament de Recursos Humans i Organització ha emès l’informe sobre el concurs de 
provisió d’aquest lloc de treball. 
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde  d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre 
de 2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopta, a la Junta de Govern Local, l’acord següent: 
 

Únic. Declarar desert el concurs per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a de Superior 
en Dret (1.38.1) convocat per la Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2023. 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 

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

 
6. - Aprovació de la subvenció nominativa 2023 amb Altaqwa. 
 

El dia 16 de febrer de 2023 es va comunicar (S2023003066) a l’Associació Cultural Islàmica 
ALTAQWA que el pressupost municipal per a l’any 2023, aprovat en la sessió plenària del 
16 de desembre de 2022, preveu una subvenció nominativa per import de 3.500,00 €, a 
l’aplicació pressupostària CP.92410.48004, per a l’entitat Associació Cultural Islàmica 
ALTAQWA per donar suport a activitats en matèria de promoció i difusió de la cultura àrab 
i musulmana i de foment al coneixement i de la convivència veïnals. 
 
El dia 20 de febrer de 2023 (E2023003690) L’Associació va presentar el projecte per a l’any 
2023.  
 
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 en 
data 23 de febrer del 2011, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 17 de març de 2011 (en endavant l’Ordenança). 
 
En el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a l’apartat 
primer de l’article 11 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió d’una 
subvenció per concessió directa, quan estiguin consignades nominativament en el 
pressupost general de l’Ajuntament.  
 
El primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions s’instrumentin 
mitjançant conveni.  
 
L’apartat tercer de l’article 11 de l’Ordenança estableix que, en el text del conveni, a més 
del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de 
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la 
mateixa finalitat. 
 
A l’expedient hi ha l’informe tècnic favorable de la cap d’Àrea de Comunitat i Persones i 
consta que el beneficiari de la subvenció no és deutor per cap concepte a l’Ajuntament del 
Masnou, estan al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social i que 
no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició. 
 
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’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació Cultural 
Islàmica ALTAQWA, amb CIF G63658009, per un import tres mil cinc-cents (3.500,00 €), 
destinada a finançar activitats en matèria de promoció i difusió de la cultura àrab i 
musulmana i de foment al coneixement i de la convivència veïnals, d’acord amb les 
prescripcions contingudes en el Títol II de l’Ordenança General de Subvencions. 
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Segon.- Aprovar la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual 
és el següent: 
 
Conveni regulador de la subvenció nominativa amb l’Associació Cultural Islàmica Altaqwa per a la 
promoció i difusió al Masnou de la cultura àrab i musulmana i de foment del coneixement i de la 

convivència veïnals, per a l’any 2023 

Reunits 
D’una part, el senyor Jaume Oliveras i Maristany en qualitat d’alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament 
del Masnou, en virtut de les facultats que li atorga l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de xxxxxx de 
xxxxx de 2022, assistit pel secretari general de la Corporació, senyor Gustau A. Roca Priante, que dona fe de 
l’acte. 
 
De l’altra, el senyor Mustapha Driouech Mouka, amb DNI ***84*** , en qualitat de president, actuant en nom i 
representació de l’Associació Cultural Islàmica Altaqwa, amb NIF G63658009, amb domicili al carrer Santiago 
Rusiñol, 8, del Masnou, i que en aquest acte declara no trobar-se davant de cap dels supòsits previstos a 
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d’obrar necessàries i suficients per celebrar el 
present conveni de col·laboració, d’acord amb el que disposen l’article 48.7 i concordants de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a aquests 
efectes 
 
Manifesten 
I. Que de conformitat amb el que disposa l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

Bases de Règim Local, el municipi, per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, d’acord amb els termes previstos en el mateix article. 

II. Que, d’acord amb l’article 25.2 de l’esmentada Llei 7/1985, és competència municipal pròpia la protecció 
de la cultura. 

III. Que en el camp de la promoció de la cultura hi contribueix d’una manera fonamental la iniciativa privada 
i en particular la d’aquelles entitats ciutadanes sense ànim de lucre, les activitats de les quals són 
d’interès públic o social, i vénen a complementar les actuacions dutes a terme per l’administració 
municipal.  

IV. Que dins de les formes d’activitat de les administracions públiques, són de gran importància les de 
foment de les activitats d’interès públic o social que es duen des d’instàncies ciutadanes i que resulten 
complementàries de les actuacions municipals directes. Concretament, la subvenció instrumentada a 
través dels oportuns convenis suposa la participació d’aquest Ajuntament en el finançament d’activitats, 
la iniciativa i organització de les quals va a càrrec dels particulars, sempre que aquestes activitats es 
puguin considerar d’interès públic o social.  

V. Que el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases d’Execució del Pressupost 2023 el dia 17 
de novembre de 2022 i va esdevenir definitiu el dia 16 de desembre de 2022, publicat al BOPB 
202210189112.  

VI. Que en el Pla estratègic de subvencions 2023-2024 i la Relació nominativa, 2023, annexes al pressupost 
de la corporació, hi consta un import consignat a favor de l’Associació Cultural Islàmica Altaqwa de tres 
mil cinc-cent euros, (3.500 €) quantitat per a la qual es va dotar el crèdit corresponent a l’aplicació 
pressupostària CP.92410.48004 Subvencions nominatives de Comunitat i Persones, del pressupost 
general de despeses de l’any 2023. 

VII. Que l’Associació Cultural Islàmica Altaqwa, és una entitat ciutadana sense afany de lucre, inscrita al 
registre d’entitats i col·lectius municipal amb el número 109, i que té uns objectius eminentment culturals 
i socials, encaminats a fomentar una òptima i adequada relació entre els seus membres i a millorar la 
convivència d’aquests amb la resta de col·lectius i ciutadans de la societat, entre els quals es poden 
assenyalar:  

‒ Proporcionar informació de caràcter social, cultural i religiós a totes aquelles persones que ho 

precisin, en especial els membres de la comunitat musulmana del Masnou com a usuaris majoritaris 
que són.  

‒ Oferir coneixements de llengua i cultura àrab i musulmana a totes les persones interessades.  

‒ Organitzar conferències i debats sobre la realitat de la nostra societat.  

‒ Enfortir els llaços d’enteniment entre les diferents comunitats, a través de la participació efectiva en 

els debats i actes organitzats per l’associació en col·laboració amb altres entitats i/o amb les 
institucions que representen als ciutadans.  

‒ Organitzar una jornada de portes obertes una vegada a l’any per donar a conèixer la tasca de 

l’associació.  

‒ Organitzar activitats amb associacions veïnals, entitats diverses i institucions com l’Ajuntament per 

facilitar la participació dels diferents col·lectius i fomentar la millora de la convivència.  
 
Per tal de col·laborar en l’assoliment dels objectius esmentats, a l’empara del que disposa la legislació vigent, 
l’Associació Cultural Islàmica Altaqwa i l’Ajuntament del Masnou han acordat la subscripció del present conveni, 
el qual es regularà de conformitat amb els següents  
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Pactes 
1. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte regular el règim d’obligacions derivat de la participació municipal en el 
finançament de les activitats que realitzarà l’Associació Cultural Islàmica Altaqwa en matèria de promoció i 
difusió al Masnou de la cultura àrab i musulmana i de foment del coneixement i de la convivència veïnals durant 
l’any 2023. 
 
Les actuacions objecte d’aquest conveni són les següents: 
 
- Xarrades durant el mes de Ramadà. 
- Celebració del final del Ramadà en un espai Municipal cedit per l’Ajuntament del Masnou. 
- Portes obertes on es realitza un sopar comunitari obert a tota la gent del Masnou. 
- Celebració de la festa del xai, Id Aladha, on també l’Ajuntament del Masnou ens cedeix un espai Municipal.  
- Conferències i debats 
- Excursions per a infants i dones 
- Proporcionar informació de caràcter social, cultural i religiós a totes aquelles persones que ho precisin, en 
especial els membres de la comunitat musulmana del Masnou com a usuaris majoritaris que són.  
- Oferir coneixements de llengua i cultura àrab i musulmana a totes les persones interessades. 
- Organitzar activitats amb associacions veïnals, entitats i institucions com l’Ajuntament per facilitar participació 
de diferents col·lectius i fomentar la millora de la convivència. 
- Realització d’una obra de teatre 
- Tasques de suport a les persones més necessitades. Un dels exemples es durant el mes de Ramadà, on 
l’associació col·labora amb la gent més necessitada oferint aliments per trencar el dejú amb aliments calents. 
- Competicions culturals 
- Festa de final de curs 

 
2. Import de la subvenció 
 
L’Ajuntament, a través de l’Àrea de Comunitat i Persones, subvencionarà l’Associació Cultural Islàmica Altaqwa 
amb un import de tres mil cinc-cents euros (3.500€) per col·laborar en la realització de les activitats descrites 
als punts anteriors i en l’annex al conveni, amb càrrec a l’aplicació CP.92410.48004 Subvencions nominatives 
Àrea Comunitat i Persones, del pressupost corrent de despesa de l’any 2023. 
 
3.  Acceptació de la subvenció  
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part de l’entitat beneficiària. 
4. Termini d’execució  
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de l’execució de l’activitat de la 
qual és objecte, en el termini màxim de 31 de desembre de 2023. 
 
5. Compromisos municipals 
Mitjançant l’establiment d’aquest conveni l’Ajuntament del Masnou es compromet a: 

1. Realitzar una aportació econòmica per import de 3.500 € amb càrrec a l’aplicació CP.94210.4804 
Subvencions nominatives Àrea Comunitat i Persones, del pressupost corrent de despesa de l’any 2023, a 
favor de l’Associació Cultural Islàmica Altaqwa. 

2. Fer difusió entre la ciutadania, a través dels seus mitjans habituals d’informació, de les activitats culturals 
i cíviques d’interès general que organitzi l’Associació Cultural Islàmica Altaqwa.  

3. Col·laborar amb l’Associació Cultural Islàmica Altaqwa mitjançant la cessió de materials i l’autorització 
d’usos d’espais per a les seves activitats, d’acord amb les disponibilitats de cada moment.  

 
6. Obligacions de l’entitat beneficiària 
En virtut del present conveni, l’Associació Cultural Islàmica Altaqwa durà a terme l’activitat subvencionada amb 
les següents obligacions: 
 
1. Col·laborar a la integració social d’infants i joves, a través de la participació en activitats culturals, educatives, 
cíviques i de lleure.  
2. Potenciar els aspectes relacionats amb la inserció social de les dones des dels principis d’igualtat, en el marc 
de la seva pròpia associació.  
3. Destinar la subvenció municipal al desenvolupament de les activitats descrites en el pacte primer, que es 
detallen a l’annex d’aquest conveni, i al funcionament de l’entitat necessari per dur-les a terme.  
4. Respectar en l’organització i celebració de les activitats que correspongui tot allò que disposa la Llei 11/2009, 
de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives així com el que 
disposa el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives.  
5. Retornar en perfecte estat els materials i infraestructures que pugui cedir l’Ajuntament per a dur a terme les 
activitats de l’associació.  
6. Complir amb les obligacions que adquireix com a beneficiària d’una subvenció municipal, d’acord amb allò 
que s’indica a l’article 14 de l’Ordenança general de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
de 22 de desembre de 2010.  
 
7. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
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 8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de 
l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en 
relació a la subvenció concedida. 
9. Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar per un 
període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions. 
10. Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la 
documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. 
11. Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a 
la Llei 19/2013 i la Llei 19/2014. 
12. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà 
suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 
 

7. Compatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos 
Les activitats subvencionades per l’Ajuntament del Masnou mitjançant aquest conveni poden ser objecte de 
subvenció per altres administracions o ens públics. No obstant això, l’entitat ha d’informar l’Ajuntament del 
Masnou d’aquesta circumstància en el moment de la justificació. 
 

En cap cas no es poden rebre subvencions per sobre del pressupost corresponent a les activitats 
subvencionades; en el cas que es produeixi aquesta circumstància, l’Ajuntament del Masnou podrà ajustar a la 
baixa l’import de la seva subvenció. 
 

8. Pagament de la subvenció 
1. El pagament de l’aportació econòmica municipal recollida al pacte segon, s’efectuarà contra la presentació 
de la justificació de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que s’estableix a l’article 18.1 de l’Ordenança 
general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou.  
 
2. En cas que l’entitat necessiti disposar d’una bestreta de l’import de la subvenció per tal de desenvolupar les 
activitats objecte del conveni, l’haurà de sol·licitar i motivar la seva necessitat. En tot cas, la bestreta no podrà 
ser superior al 75% de la subvenció concedida. 
 
3. Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
9. Termini i forma de justificació 
 

L’entitat beneficiària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a màxim el dia 
31 de gener de 2024 mitjançant la presentació del document normalitzat i d’acord, amb tot el que estableix 
l’article 20 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, la següent documentació, en 
modalitat de compte justificatiu simplificat: 

a) Una memòria de l’activitat, justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

b) Una memòria econòmica, justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
- Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del proveïdor o 

creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i la data de pagament. Quan escaigui, 
s’indicaran les desviacions sobre el pressupost inicial. 

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

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

c) Un exemplar de la documentació i/o del material de difusió que s’hagi editat en relació amb l’activitat. 
 
En el cas de la justificació per compte justificatiu simplificat l’Ajuntament comprovarà, a través de tècniques de 
mostreig, els justificants que estimi oportuns i que permetin obtenir proves raonables sobre l’aplicació adequada 
de la subvenció, per la qual cosa podrà requerir al beneficiari la remissió dels justificants de despesa 
seleccionats. 
L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació del termini per a la presentació de la 
justificació, que no excedirà de la meitat del total del termini, i sempre que amb això no es perjudiquin els drets 
de tercers. 
Transcorregut el termini establert de justificació sense que s’hagi presentat davant de l’òrgan competent, aquest 
requerirà al beneficiari per tal ho faci en el termini improrrogable de quinze dies. La falta de presentació de la 
justificació en el termini establert comportarà l’exigència del reintegrament de la subvenció i les altres 
responsabilitats establertes a la Llei 38/2003, general de subvencions. La presentació de la justificació en el 
termini addicional establert en aquest apartat no eximirà el beneficiari de les sancions que corresponguin 
segons la llei. 
 

10. Vigència del conveni 
 

La vigència d'aquest conveni tindrà efectes des del dia següent de la data de la signatura fins al 31 de desembre 
del 2023. 
 

11. Règim jurídic supletori 
 

En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 
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12. Formes d’extinció 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
1) Per la realització del seu objecte o l’expiració de la seva vigència, indicada al pacte 10. 
2) Per resolució, per incompliment d'aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries. 
3) Per avinença de les parts signatàries. 
4) Per qualsevol altra causa determinada a la legislació vigent. 

 

13. Responsabilitat civil i laboral 
Les responsabilitats civil i laboral que es puguin generar davant de tercers a conseqüència de les actuacions 
recollides en aquest conveni de col·laboració corresponen per complet a l’entitat Cultural Islàmica Altaqwa, com 
a ens executor material de les activitats. 
 
14. Interpretació i jurisdicció competent 
Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest conveni, atesa la seva 
naturalesa netament administrativa, seran resoltes per l’Ajuntament del Masnou i, en cas de litigi, se sotmetran 
a la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present conveni a data de la signatura 
 
Per l’Ajuntament del Masnou Per Associació Cultural Islàmica Altaqwa 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany      Sr. Mustapha Driouech Mouka 
Alcalde        President 
 
 
En dono fe, 
Gustau Roca Priante 
Secretari  

 

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de tres mil cinc-cents (3.500,00 €), destinada a 
finançar activitats en matèria de promoció i difusió de la cultura àrab i musulmana i de 
foment al coneixement i de la convivència veïnals, amb càrrec a l’aplicació CP 92410 48004 
Subvencions nominatives àrea de Comunitat i Persones pressupost de l’exercici 2023, per 
fer front a la subvenció que s’atorga. 
 

Quart.- Enviar el text del present conveni i les dades estructurades de la convocatòria 
instrumental a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d’allò disposat 
a l’article 20.8 de la LGS.  
 
Cinquè.- Trametre el conveni aprovat al Registre de convenis de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el tràmit específic de l’EACAT, seguint les recomanacions de 
protecció de dades personals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sisè.- Notificar la present resolució a l’Associació Cultural Islàmica ALTAQWA. 
 
Setè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 

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

 
7. - Aprovació d'ajuts econòmics de caràcter social, relació 5/2023. 
 

Els articles 2.1 i 2.2 del Reglament municipal de prestacions econòmiques d’urgència 
social, aprovat definitivament mitjançant la publicació al BOPB de data 17 de febrer de 
2022, estableixen que les prestacions socials de caràcter econòmic han de servir per 
atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques i de subsistència, i que han 
d’estar destinades a prevenir, pal·liar i evitar situacions d'exclusió o de risc d'exclusió social. 
 
Així mateix, s’estableix que s’han d’associar a un pla d'intervenció social realitzat pels 
equips bàsics d'atenció social d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local i que la tramitació dels ajuts socials requereix de valoració prèvia 
d’aquests. 
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El personal tècnic dels serveis socials de l’Ajuntament del Masnou ha avaluat les 
mancances, necessitats i factors discrecionals de cada unitat familiar atesa, i han valorat 
tot un seguit d’ajuts destinats a atendre de manera immediata aquestes situacions de 
necessitat puntuals, urgents i bàsiques i de subsistència, i atorgar prestacions 
econòmiques destinades a prevenir, pal·liar i evitar situacions d'exclusió o de risc social. 
 
En aquesta relació es tramita l’expedient X2023005162, X2023005244 i X2023005363. 
 
L’article 23.4 de la Llei 13/2006, estableix que la justificació d’aquests ajuts s'haurà 
d'efectuar en el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. Per tant si no 
existeix tal justificació dins del termini establert s'iniciaran els tràmits necessaris per tal que 
es reintegri la quantitat rebuda. Així mateix, la manca de justificació o la justificació 
incorrecta de l'ajuda rebuda pot ser motiu de denegació d'una altra ajuda posterior. 
 
Aquests ajuts tenen la consideració de subvencions, pel que es comunicaran a la BDNS, 
de conformitat amb la modificació de la Llei 38/2003 General de Subvencions, per la Llei 
15/2015 de racionalització del sector públic. 
 
La Cap de Serveis Socials informa favorablement a la concessió directa dels ajuts 
d’emergència social per import de 636,47 €, d’acord amb el detall de l’informe tècnic el qual 
figura a l’expedient. 
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la relació d’ajuts socials 5/2023 per import de 636,47 €. 
 
Segon. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 636,47 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 23 AS 23111 48000, centre de cost SOCEBA, amb el detall per 
pagaments següent: 
 

AJUTS SOCIALS RELACIÓ 5/2023 BPM2023/5200 

Nº Expedient 
Beneficiari ajut Pagament Beneficiari/endossatari  

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

1 X2023005162 ***5670** ***7595** 
Segons consta a l'informe 
tècnic 

108,52 € 

2 X2023005244 ***7329** J66048067 Dental Gonpar, SCF 295,00 € 

3 X2023005363 ***2203** ***2203** 
Segons consta a l'informe 
tècnic 

232,95 € 

TOTAL 636,47 € 

 
 
Tercer. Notificar l’acord a les persones interessades de manera individualitzada. 
 
Quart. Informar que, en cas que no s’hagi presentat la justificació de la despesa realitzada, 
aquesta s’haurà de presentar en el termini màxim de tres mesos següents a la data 
d’aquesta resolució. 
 
En cas que no es presenti, l’Ajuntament iniciarà l’expedient de reintegrament corresponent. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquests acords a la BDNS, a la Intervenció i a la Tresoreria 
Municipal, als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
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Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
8. - Aprovació del contracte menor del servei d'informació per a les exposicions de 
l'Espai Casinet i el Museu Municipal. 
 
La regidoria de cultura organitza una programació anual d’exposicions a la sala 
d’exposicions Espai Casinet i al Museu Municipal que requereix d’un servei d'informació 
dels espais expositius especialitzada per a sales d’exposicions d’art i de difusió del 
patrimoni. 
 
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 pel servei d'informació per a les exposicions de l'Espai 
Casinet i el Museu Municipal a l’empresa Magmacultura, SL amb NIF B61949764, per un 
import de 12.558,00 euros més el 21% d’IVA, que fan un import total de 15.195,18 euros.  
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa corresponent al contracte esmentat, per import de 
15.195,18 euros IVA inclòs amb càrrec l’aplicació pressupostària 23.CU.33410.22609 amb 
centre de cost ‘CULVIS’.  
 

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

 
9. - Aprovació de la sol·licitud de subvenció III Premi de Fotoperiodisme Héctor 
Zampaglione. 
 

L’Ajuntament del Masnou impulsa el Premi de Fotoperiodisme Héctor Zampaglione amb la 
participació de l’Associació Fotogràfica El Masnou (FEM) la Fundació La Calàndria i la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona. 
 
En les dues primeres edicions del premi, la col·laboració de la Diputació de Barcelona ha 
consistit en l’atorgament a l’Ajuntament del Masnou, per concessió directa, d’una subvenció 
per al finançament de la despesa municipal per un import màxim de 4.000,00 €. 
 
L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona ha manifestat la voluntat de col·laborar 
de la mateixa forma per a la III edició del premi.  
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Vist l’informe favorable del cap d’Acció Cultural de data 7 de març 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. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció per import de 4.000,00 € per 
al finançament del III Premi de Fotoperiodisme Héctor Zampaglione. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde per a la signatura de la sol·licitud. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
10. - Aprovació de la subvenció nominativa amb l’Associació d’Amics de la Mina 
Malet per a l’any 2023 per col·laborar en l’estudi, la conservació i la difusió de les 
mines d’aigua que formen part del patrimoni cultural del Masnou. 
 
El dia 16 de febrer de 2023 es va comunicar a l’Associació d’Amics de la Mina Malet 
(S2023003053) que el pressupost municipal per a l’any 2023, aprovat de forma definitiva 
el 16 de desembre de 2022, preveu una subvenció nominativa per import de 3.000,00 €, a 
l’aplicació pressupostària CU.33611.48004, per a l’entitat Associació d’Amics Mina Malet 
per col·laborar en l’estudi, la conservació i la difusió de les mines d’aigua que formen part 
del patrimoni cultural del Masnou. 
 
El dia 10 de març de 2023 (E2023004942) l’entitat ha tramès el projecte per l’any 2023 per 
a la conservació, manteniment i millora de les conduccions subterrànies de la Mina Malet.  
 
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 en data 
23 de febrer del 2011, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 
de març de 2011 (en endavant l’Ordenança). 
 
En el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a l’apartat 
primer de l’article 11 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió d’una 
subvenció per concessió directa, quan estiguin consignades nominativament en el 
pressupost general de l’Ajuntament.  
 
El primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions s’instrumentin 
mitjançant conveni.  
 
L’apartat tercer de l’article 11 de l’Ordenança estableix que, en el text del conveni, a més 
del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de 
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la 
mateixa finalitat. 
 



Acta de la JGL de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. JG2023000013   16 de març de 2023 

 

14 A
C

T
S

0
0
0
6
 

v
. 
2
0
2
2
/1

2
 

Vist l’informe favorable de la cap d’Àrea de Comunitat i Persones que forma part de 
l’expedient, on consta que el beneficiari de la subvenció no és deutor per cap concepte a 
l’Ajuntament del Masnou, estan al corrent de les seves obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social i que no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició. 
 
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’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació 
d’Amics de la Mina Malet, amb CIF G61588356, per un import de tres mil euros (3.000,00 
€), destinada a finançar la col·laboració en l’estudi, la conservació i la difusió de les mines 
d’aigua que formen part del patrimoni cultural del Masnou, d’acord amb les prescripcions 
contingudes en el Títol II de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Segon.- Aprovar la minuta de conveni regulador de la subvenció, d’acord amb el text 
íntegre següent: 
 
Conveni regulador de la subvenció nominativa amb l’Associació d’Amics de la Mina Malet per a l’any 
2023 per col·laborar en l’estudi, la conservació i la difusió de les mines d’aigua que formen part del 
patrimoni cultural del Masnou  
 

Reunits 
 
D’una part, el senyor Jaume Oliveras i Maristany en qualitat d’alcalde president, en nom i representació de 
l’Ajuntament del Masnou, en virtut de les facultats que li atorga l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 
data XXXXX de 2023 i assistit pel secretari general de la Corporació, senyor Gustau Roca Priante, que dóna fe 
de l’acte. 
 
De l’altra, la senyor Alexandre Forrellad Balagué, amb DNI ***169***, en qualitat de president i actuant en nom 
i representació de l’Associació d’Amics de la Mina Malet, amb NIF G61588356, i domicili al carrer Mestres Villà, 
núm. 35 en exercici de les facultats derivades dels estatuts de l’Associació d’Amics de la Mina Malet i que en 
aquest acte declara no trobar-se davant de cap dels supòsits previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d’obrar necessàries i suficients per celebrar el 
present conveni de col·laboració, d’acord amb el que disposen l’article 88 i concordants de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a 
aquests efectes 
 

Manifesten 
 

I. Que de conformitat amb el que disposa l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local, el municipi, per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot 
promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions 
de la comunitat veïnal, d’acord amb els termes previstos en el mateix article. 

II. Que de conformitat amb el que disposa l’article 25.2.m) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, és competència pròpia dels municipis la promoció de la cultura. 

III. Que en el camp de la promoció de la cultura hi contribueix d’una manera fonamental la iniciativa privada 
i en particular la d’aquelles entitats ciutadanes sense ànim de lucre, les activitats de les quals són d’interès 
públic o social, i venen a complementar les actuacions dutes a terme per l’administració municipal. 

IV. Que dins de les formes d’activitat de les administracions públiques, són de gran importància les de foment 
de les activitats d’interès públic o social que es duen des d’instàncies ciutadanes i que resulten 
complementàries de les actuacions municipals directes. 
Concretament, la subvenció instrumentada a través dels oportuns convenis suposa la participació 
d’aquest Ajuntament en el finançament d’activitats, la iniciativa i organització de les quals va a càrrec dels 
particulars, sempre que aquestes activitats es puguin considerar d’interès públic o social. 

V. Que el 29 de maig de 2008 la Junta de Govern Local va aprovar el traspàs de la difusió del patrimoni 
cultural de la Mina Museu de Medi ambient a Cultura. 

VI. Que, d’acord amb el decret de l’Alcaldia de 4 de setembre de 2013, modificat per decret de 5 de setembre, 
el Museu Municipal de Nàutica i de l’Arxiu Municipal són els responsable, entre d’altres, de la protecció i 
promoció del patrimoni local. 

VII. Que l’Associació d’Amics de la Mina Malet té per finalitat el vetllar per la conservació, manteniment i millora 
de les antigues conduccions subterrànies que conegudes amb el nom de “Mina Malet” recorren el subsòl 
del municipi del Masnou en una extensió aproximada de 2 km. 
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VIII. Que el Ple de l’Ajuntament el dia 17 de novembre de 2022 va aprovar de forma inicial el les Bases 
d’Execució del Pressupost per l’any 2023 i van esdevenir definitives el dia 16 de desembre de 2022, BOPB 
202210189112. 

IX. Que en el Pla estratègic de subvencions de la corporació 2023-2024 i la Relació nominativa de 
subvencions 2023, hi consta un import consignat a favor de l’Associació d’Amics de la Mina Malet de 
3.000,00 €, quantitat per a la qual es va dotar el crèdit corresponent a l’aplicació pressupostària CU 33611 
48004 Subvencions nominatives patrimoni cultural, del pressupost general per a l’any 2023. 

X. Que l’Associació d’Amics de la Mina Malet és una entitat ciutadana sense afany de lucre, inscrita al registre 
d’entitats i col·lectius municipal amb el número 92 i que entre els seus objectius es troba vetllar per la 
conservació, manteniment i millora de les antigues conduccions subterrànies, que entra en l’àmbit de la 
competència municipal de promoció del patrimoni cultural. 

 
Per tal de col·laborar en l’assoliment dels objectius esmentats en el punt anterior, a l’empara del que disposa 
la legislació vigent, l’entitat Associació d’Amics de la Mina Malet i l’Ajuntament del Masnou han acordat la 
subscripció del present conveni, el qual es regularà de conformitat amb els següents 
 

Pactes 
 

1. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte regular el règim d’obligacions derivat de la col·laboració entre l’Ajuntament del 
Masnou i l’Associació d’Amics de la Mina Malet pel que fa a la conservació, manteniment i millora de les 
antigues conduccions subterrànies, el seu estudi, així com la seva difusió com a element del patrimoni cultural 
del Masnou. 
 
2. Import de la subvenció 
 
L’Ajuntament, a través de l’Àrea de Comunitat i Persones, subvencionarà l’Associació d’Amics de la Mina Malet 
amb un import de tres mil euros (3.000 €) per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts 
anterior, amb càrrec a l’aplicació CU 33611 48004 Subvencions nominatives patrimoni cultural del pressupost 
corrent de despesa de l’any 2023. 
 
3. Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part de l’entitat beneficiària. 
 
4. Termini d’execució 
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de l’execució de l’activitat de 
l’entitat la qual es durà a terme fins al 31 de desembre de 2023. 
 
5. Compromisos municipals 
 
Mitjançant l’establiment d’aquest conveni l’Ajuntament del Masnou es compromet a: 
 

a) Realitzar una aportació econòmica per import de tres mil euros (3.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació 
CU 33611 48004 Subvencions nominatives patrimoni cultural del pressupost corrent de despesa de 
l’any 2023, a favor de l’Associació d’Amics de la Mina Malet per al manteniment de les mines d’aigua 
del Masnou, exceptuant els elements que estan situats en cases particulars, com els safareigs. 
 

b) Elaborar un pla de treball per a poder estudiar les mines d’aigua del municipi i proposar la preservació 
i promoció d’aquestes. 
 

c) Donar assessorament tècnic per la conservació d’elements artístics, històrics i/o tradicionals de les 
mines d’aigua. 
 

d) Col·laborar amb l’Associació d’Amics de la Mina Malet en l’elaboració d’activitats i/o productes 
turístics i culturals. 
 

 
6. Obligacions de l’entitat 
 
En virtut del present conveni l’Associació d’Amics de la Mina Malet es compromet a: 

a) Destinar la subvenció municipal al desenvolupament de les activitats descrites en el pacte primer i 
al funcionament de l’entitat necessari per dur-les a terme. 
 

b) Col·laborar amb l’Ajuntament del Masnou en l’organització d’activitats vinculades al patrimoni local. 
 

c) Obrir els espais que formen part de les mines d’aigua un mínim de dos dies a l’any, durant 5 h, a 
part de les visites que s’hagin pogut concertar prèviament. 
 

d) Possibilitar l’accés i l’estudi de les mines d’aigua al personal tècnic designat per l’Ajuntament. 
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e) Col·laborar amb l’Ajuntament en la altres projectes de recuperació de la memòria històrica del 

municipi a partir d’activitats i projectes concrets. 
 

f) Complir amb les obligacions que adquireix com a beneficiària d’una subvenció municipal, d’acord 
amb allò que s’indica a l’article 14 de l’Ordenança general de subvencions aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de 22 de desembre de 2010. 

 
Les entitats perceptores de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les activitats 
subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així 
com a la seva justificació. 
 
L’entitat beneficiària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control 
financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida 
en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar per un 
període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
L’entitat beneficiària haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de 
l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
L’entitat beneficiària haurà de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, 
en base a allò establert a la Llei 19/2013 i la Llei 19/2014. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà 
suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 
 
Destinar la subvenció municipal al desenvolupament de les activitats descrites en el pacte primer i al 
funcionament de l’entitat necessari per dur-les a terme. 
 
Respectar en l’organització i celebració de les activitats que correspongui tot allò que disposa la Llei 11/2009, 
de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives així com el que 
disposa el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives. 
 
Complir amb les obligacions que adquireix com a beneficiària d’una subvenció municipal, d’acord amb allò que 
s’indica a l’article 14 de l’Ordenança general de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 22 
de desembre de 2010. 
 
7. Compatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos 
 
Les activitats subvencionades per l’Ajuntament del Masnou mitjançant aquest conveni poden ser objecte de 
subvenció per altres administracions o ens públics. No obstant això, l’entitat ha d’informar l’Ajuntament del 
Masnou d’aquesta circumstància en el moment de la justificació. 
 
En cap cas no es poden rebre subvencions per sobre del pressupost corresponent a les activitats 
subvencionades; en el cas que es produeixi aquesta circumstància, l’Ajuntament del Masnou podrà ajustar a la 
baixa l’import de la seva subvenció. 
 
8. Pagament de la subvenció 
 

a) El pagament de l’aportació econòmica municipal recollida al pacte segon, s’efectuarà contra la 
presentació de la justificació de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
18.1 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou. 
 

b) En el cas que l’entitat necessiti disposar d’una bestreta de l’import de la subvenció per tal de 
desenvolupar les activitats objecte del conveni, l’haurà de sol·licitar i motivar la seva necessitat. En 
tot cas, la bestreta no podrà ser superior al 75% de la subvenció concedida. 

 
9. Justificació de les despeses i actuacions 
 
L’entitat beneficiària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a màxim el dia 
31 de gener de 2024 mitjançant la presentació del document normalitzat i d’acord, amb tot el que estableix 
l’article 20 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, la següent documentació: 
La justificació de les subvencions es realitzarà segons la modalitat de compte justificatiu simplificat, que 
contindrà la documentació següent: 
 

a) Una memòria de l’activitat. 
 

b) Una memòria econòmica, justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
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- Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del proveïdor o 
creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i la data de pagament. Quan escaigui, 
s’indicaran les desviacions sobre el pressupost inicial. 

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

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

- Es pot imputar fins a un màxim del 10% del pressupost total de despeses indirectes. 
 

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

En el cas de la justificació per compte justificatiu simplificat, l’Ajuntament comprovarà, a través de tècniques de 
mostreig, els justificants que estimi oportuns i que permetin obtenir proves raonables sobre l’aplicació adequada 
de la subvenció, per la qual cosa podrà requerir al beneficiari la remissió dels justificants de despesa 
seleccionats. 
 
L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació del termini per a la presentació de la 
justificació, que no excedirà de la meitat del total del termini, i sempre que amb això no es perjudiquin els drets 
de tercers. 
 

Transcorregut el termini establert de justificació sense que s’hagi presentat davant de l’òrgan competent, aquest 
requerirà al beneficiari per tal ho faci en el termini improrrogable de quinze dies. La falta de presentació de la 
justificació en el termini establert comportarà l’exigència del reintegrament de la subvenció i les altres 
responsabilitats establertes a la Llei 38/2003, general de subvencions. La presentació de la justificació en el 
termini addicional establert en aquest apartat no eximirà el beneficiari de les sancions que corresponguin 
segons la llei. 
 
10. Vigència 
 

La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2023. 
 

No obstant l’anterior, finalitzada la vigència del conveni, l’Ajuntament disposarà de totes les facultats d’inspecció 
i control sobre la subvenció concedida que li reconeix l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del 
Masnou i la normativa general de subvencions que sigui d’aplicació. 
 
11. Règim jurídic supletori 
 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 
 
12. Formes d’extinció 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 

a) Per la realització del seu objecte o l’expiració de la seva vigència, indicada al pacte quart. 
 

b) Per resolució, per incompliment d'aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries. 
 

c) Per avinença de les parts signatàries. 
 

d) Per qualsevol altra causa determinada a la legislació vigent. 
 

13. Responsabilitat civil i laboral 
 
Les responsabilitats civil i laboral que es puguin generar davant de tercers a conseqüència de les actuacions 
recollides en aquest conveni de col·laboració corresponen per complet a l’Associació d’Amics de la Mina Malet, 
com a ens executor material. 
 
14. Interpretació i jurisdicció competent 
 
Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest conveni, atesa la seva 
naturalesa netament administrativa, seran resoltes per l’Ajuntament del Masnou i, en cas de litigi, se sotmetran 
a la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present conveni a data de la signatura digital. 
 
Per l’Ajuntament del Masnou,                             Per l’Associació d’Amics de la Mina Malet, 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany                           Sr. Alexandre Forrellad Balagué   
Alcalde                                                                 President 
 
En dono fe, 
 
Sr. Gustau Roca Priante 
Secretari general 
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Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa d’import de tres mil euros (3.000,00 €), 
destinada a finançar la col·laboració en l’estudi, la conservació i la difusió de les mines 
d’aigua que formen part del patrimoni cultural del Masnou, amb càrrec a l’aplicació 
CU.33611.48004 Subvencions nominatives patrimoni cultural del pressupost de l’exercici 
2023, per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
Quart.- Enviar el text del present conveni i les dades estructurades de la convocatòria 
instrumental a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d’allò disposat 
a l’article 20.8 de la LGS.  
 
Cinquè.- Trametre el conveni aprovat al Registre de convenis de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el tràmit específic de l’EACAT, seguint les recomanacions de 
protecció de dades personals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sisè.- Notificar la present resolució a l’Associació d’Amics de la Mina Malet. 
 
Setè.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i a la Tresoreria municipals. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
11. - Sol·licitud de subvenció per a l'adquisició de diferents fons bibligràfics 
destinats a Biblioteques del Sistema de Lectura de Catalunya 2023. 
 
La resolució CLT/383/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del 
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural aprova la convocatòria 
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a 
l'adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 675216) 
 

El període per presentar les sol·licituds és del 16 de febrer al 6 de març de 2023. 
 

La Biblioteca Joan Corominas forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i 
per aquest motiu es pot tramitar la sol·licitud amb un import màxim corresponent a la franja 
de:  
 

Biblioteques públiques: de 10.001 a 25.000 habitants 10.000,00 € 
 

Per tal  poder complir amb els terminis administratius es va enviar la sol·licitud mitjançant 
e-acat en data 3 de març de 2023 i quedava pendent de tramitar la petició per Junta.  
 
Tal com consta a la sol·licitud, que forma part de l’expedient, es va sol·licitar un import total 
de 5.000,00 € per poder garantir la posterior justificació de la subvenció. 
 
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: 
 
Primera.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura una subvenció 
per a l’adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya (CLT060) per un import de 5.000,00 €. 
 

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

 
12. - Contractació artística de l'espectacle pirotècnic de la Festa Major 2023. 
 
La Regidoria de Festes organitza la Festa Major de Sant Pere 2023 i ha cercat diversos 
espectacles pirotècnics adequats per als Focs d’artifici de la Festa Major. 
 
De les diferents propostes s’ha escollit per la seva idoneïtat, contingut artístic i pel seu 
reconeixement amb nombrosos premis nacionals i internacionals, l’espectacle pirotècnic 
de Pirotècnica Igual, SA, a realitzar el 28 de juny de 2023 a la Platja d’Ocata. 
 
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 la contractació artística de l’espectacle pirotècnic de la Festa Major 2023 
a l’empresa PIROTÈCNIA IGUAL SA, amb NIF A08623928, per un import de 13.223,14 
euros més el 21% d’IVA, que fan un import total de 16.000,00 euros. 
 
Tercer .- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al contracte esmentat, per import 
de 16.000,00 euros IVA inclòs amb càrrec a la partida 23.FE.33811.22609 amb centre de 
cost ‘CULFES’ i i reserva de crèdit número d’operació 2023/340 i número de referència 
2023/703. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
13. - Concedir provisionalment la revisió excepcional de preus del contracte 
administratiu de les obres relatives al projecte d’urbanització de l’àrea esportiva del 
Parc Vallmora, LIC 23/2021. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2021, es va adjudicar 
el contracte administratiu de les obres relatives al projecte d’urbanització de l’àrea esportiva 
del Parc Vallmora del Masnou, a l’empresa COYNSA 2000 SL, amb CIF B59856351, per 
un preu d’adjudicació de 372.206,33 € amb IVA del 21 % inclòs. Licitació LIC 23/2021 
(Expedient X2021012518).  
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Amb data 19 de juliol de 2022, l’empresa COYNSA 2000 SL, adjudicatària del contracte, 
presentà sol·licitud per a la revisió de preus. 
 
Amb data 23 de desembre de 2022, per Decret d’Alcaldia, s’aprova la liquidació del referit 
contracte amb un increment d’amidaments respecte a l’import d’adjudicació de 36.504,77 
€ IVA inclòs. 
 
Amb data 8 de febrer de 2023, l’arquitecte municipal i responsable del contracte va emetre 
informe tècnic favorable en relació amb la revisió de preus extraordinària sol·licitada per 
l’empresa contractista, el qual transcrit literalment diu: 
 

“ Antecedents  
 
En data 09 de desembre de 2021, es signa el contracte administratiu relatiu a les obres 
del Projecte d’Urbanització de l’àrea esportiva del parc Vallmora del Masnou.  
 
En data 20 de desembre de 2021, es signa l’acta de replanteig de les obres abans 
mencionades.  
 
En data 19 de juliol de 2022, COYNSA 2000 SL, presenta sol·licitud per a la revisió de 
preus, instància amb registre E2022013578.  
 
En data 11 de novembre de 2022, es comunica a COYNSA 2000 SL la no acceptació 
de la revisió de preus degut a que l’índex de revisió no arribava al 5% mínim.  
 
En data 11 de gener de 2023, COYNSA 2000 SL presenta sol·licitud per a la revisió 
de preus, instància amb registre E2023000543.  
 
Consideracions  
 

En relació a la pujada desmesurada de preus de les matèries primeres per causes 
globals ha estat formalment reconeguda pel Ministerio de Fomento del Gobierno de 
España – articles 6 al 10 del Real Decreto Ley 3/2022, i posterior modificació amb la 
Disposició final 37a. del RDL 6/2022 -, i ratificada posteriorment pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya en el seu ACORD GOV/60/2022 de 05 d’abril «per a 
l’aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en 
els contractes públics d’obres».  
 

En data 8 de novembre de 2022, per ordre HFP/1070/2022, s’estableix un nou llistat 
de materials objecte de revisió.  
 

Revisada la sol·licitud per part de COYNSA 2000 SL, es comprova el càlcul de 
l’import de revisió quedant recollit així: 
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D’acord al RDL 6/2022, la Disposició final 37a, article 7. Reconocimiento de la revisión 
excepcional de precios.  
 
La revisión excepcional de precios se reconocerá cuando el incremento del coste de 
los materiales empleados para el contrato de obras haya tenido un impacto directo y 
relevante en la economía del contrato….  
 
A estos efectos se considerará que existe tal impacto cuando el incremento de 
materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre […] exceda del 5 
por ciento del importe certificado del contrato en ese mismo período. 
 
D’acord a l’ordre HFP/1070/2022, s’estableix un nou llistat de materials objecte de 
revisió que amplia el ja aprovat: 

- Ciment 
- Materials ceràmics 
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- Fusta 
- Plàstics 
- Productes químics 
- Vidre 

 
Conclusió 
 
D’acord a tot allò exposat, i un cop aplicats els coeficients de revisió al llistat de 
materials aprovat, es verifica que l’increment sobre aquests materials és de 5,25%, 
superant el mínim establert (5%) per a la consideració de revisió de preus. 
La revisió de preus que en resulta és la següent: 
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Aplicant els coeficients de revisió sobre la globalitat dels imports de certificació, tal i 
com estableix el RDL 6/2022, l’increment de preus resultant és del 6,36%, sent el preu 
del projecte certificat 337.777,77€, l’increment resulta de 21.465,98 €.  
 
S’informa favorablement la revisió de preus sol·licitada per COYNSA 2000 SL, 
per un import de 21.465,98 €.  
 
El que informo als efectes oportuns.” 

 
Amb data 6 de març de 2023 el tècnic de gestió de l’Àrea de Territori va emetre informe 
jurídic favorable, el qual transcrit literalment diu: 
 

“ FONAMENTS DE FET  
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2021, es va 
adjudicar el contracte administratiu de les obres relatives al projecte d’urbanització de 
l’àrea esportiva del Parc Vallmora del Masnou, a l’empresa COYNSA 2000 SL, amb 
CIF B59856351, per un preu d’adjudicació de 372.206,33 € amb IVA del 21 % inclòs. 
Licitació LIC 23/2021 (Expedient X2021012518).  
 
Amb data 9 de desembre de 2021, es va formalitzar el contracte de referència.  
 
Amb data 20 de desembre de 2021, es va signar l’acta de comprovació del replanteig 
de les obres referides anteriorment.  
 
Amb data 5 de maig de 2022, per acord de la Junta de Govern Local, es va concedir 
una pròrroga del contracte per finalitzar l’execució de les obres de referència atorgant 
fins al dia 23 de juny de 2022 a la contractista COYNSA 2000, SL.  
 
Amb data 16 de juny de 2022, la direcció de l’obra emet el certificat final d’obra.  
 
Amb data 16 de juny de 2022, s’aixecà l’acta de recepció d’obres la qual fou signada 
per l’arquitecte municipal i responsable del contracte, per la interventora municipal, pel 
cap d’obra de COYNSA 2000 SL i per la direcció d’obra.  
 
Amb data 19 de juliol de 2022, la contractista COYNSA 2000 sol·licità la revisió de 
preus amb número d’entrada de registre d’aquest Ajuntament E2022013578 amb base 
en la regulació en matèria de revisió excepcional de preus dels contractes d’obres.  
 
Amb data 25 de juliol de 2022, per decret d’Alcaldia, s’aprova la factura amb núm. 40 
i la certificació núm. 6 de les obres.  
 
Amb data 11 de novembre de 2022, l’arquitecte municipal i responsable del contracte 
evacuà informe pel qual proposà denegar la revisió excepcional de preus sol·licitada, 
argumentant que l’Índex de Revisió de Preus no arribava al mínim del 5 %.  
 
Amb data 23 de desembre de 2022, per decret d’avocació d’Alcaldia, es va aprovar la 
liquidació de les obres de referència.  
 
Amb data 11 de gener de 2023, la contractista COYNSA 2000 SL va presentar una 
nova sol·licitud de revisió de preus. 
 
Amb data 08 de febrer de 2023, l’arquitecte municipal i responsable del contracte va 
evacuar informe favorable en relació amb la sol·licitud de revisió de preus, per un 
import de 21.465,98 €, en haver-se produït un increment de preus del 6,36 %.  
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FONAMENTS DE DRET  
 
I. No resulta aplicable el règim general de la institució de la revisió de preus que regula 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els seus articles 
103 a 105.  
 
II. És aplicable al present cas de revisió excepcional de preus del contracte 
administratiu d’obres LIC 23/2021 el següent corpus jurídic:  
 

• Reial decret Llei 3/2022, d’1 de març, pel qual es fixen mesures excepcionals 
en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres. Articles 6 a 
10.  

 

• Acord GOV/60/2022, de 5 d’abril de 2022, per a l’aplicació a Catalunya de les 
mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics 
d’obres, mitjançant el qual s’estableix que els departaments de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i les entitats del seu sector públic podran revisar 
els preus dels contractes d'obres, de forma excepcional, en els termes que 
estableixen els articles 6 a 10.  

 

• Aquest acord fa aplicable les normes als ens locals de Catalunya i estableix, 
entre d’altres aspectes, primer, que la tramitació de la revisió de preus 
excepcional, si escau, requereix de la fiscalització prèvia de la Intervenció 
municipal, així com d’informe dels serveis jurídics corresponents. Que 
l’esmentat Acord de Govern s’aplicarà a les entitats locals quan ho acordin els 
òrgans competents.  

 

• Reial decret Llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
del Pla Nacional de resposta a les conseqüència econòmiques i socials de la 
guerra a Ucraïna. Aquesta norma modifica el règim especial de revisió de preus 
als contractes d’obres fixat en el Reial decret llei 3/2022, d’1 de març.  

 

• Ordre HFP/1070/2022 de 8 de novembre, per la qual s’estableix la relació 
d’altres materials l’increment del cost del qual haurà de tenir-se en compte a 
efectes de la revisió excepcional de preus dels contractes d’obres prevista al 
Reial Decret-Llei 3/2022, d’1 de març. Entre el llistat de materials objecte de 
revisió s’inclouen el ciment, els materials ceràmics, la fusta, els plàstics, els 
productes químics i el vidre.  

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
 
Per determinar si la revisió de preus extraordinària sol·licitada per l’empresa 
contractista s’ajusta a la legalitat vigent, poso de manifest els següents aspectes 
jurídics a considerar:  
 
I. Supòsits susceptibles de revisió excepcional de preus  
 
L’article 6 del Reial decret llei 3/2022, d’1 de març, modificat posteriorment pel Reial 
decret llei 6/2022, de 29 de març (en endavant, el RDL 3/2022) determina que són 
susceptibles de revisió excepcional de preus els contractes d’obres, administratius o 
privats, licitats per qualsevol de les entitats que formin part del sector públic, que es 
trobin en alguna de les següents circumstàncies:  
 
- Que es trobin en execució, licitació, adjudicació o formalització a l'entrada en vigor 
d'aquest RDL, o l'anunci d'adjudicació o formalització dels quals es publiqui a la 
plataforma de contractació del sector públic en el període d'un any des de l'entrada en 
vigor d'aquest RDL.  
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Així, a data d’entrada en vigor de la norma (dia 2 de març de 2022, ex Disposició Final 
8a), el present contracte administratiu d’obres es trobava en fase d’execució. En 
conseqüència, és susceptible de revisió excepcional de preus.  
 
II. Reconeixement de la revisió excepcional  
 

L’article 7 del RDL 3/2022 determina que quan l'increment del cost dels materials 
emprats per a l'obra adjudicada hagi tingut un impacte directe i rellevant en l’economia 
del contracte durant la vigència i fins a la finalització, és a dir, una vegada formalitzada 
l'acta de recepció i emesa la corresponent certificació final.  
 
Es considera que existeix aquest impacte quan l'increment del cost de materials 
siderúrgics, bituminosos, alumini o coure, calculat aplicant als imports del contracte 
certificats en un període determinat, que no podrà ser inferior a un exercici anual ni 
superior a dos exercicis anuals, la seva fórmula de revisió de preus si la tingués (i, si 
no, aplicant la que per la naturalesa de les obres li correspongui d’entre les fixades en 
el RD 1359/2011, de 7 d’octubre) excedeixi del 5% de l’import certificat del contracte 
en aquest mateix període.  
 
El càlcul d’aquest increment s'efectuarà suprimint de la fórmula aplicable al contracte 
els termes que representen els elements de cost diferents dels abans esmentats, i 
incrementant el terme fix, que representa la fracció no revisable del preu del contracte, 
en el valor dels coeficients dels termes suprimits, de manera que la suma de tots els 
coeficients mantinguts més el terme fix sigui la unitat.  
 
El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública podrà establir altres materials l'increment de 
cost dels quals s'ha de tenir també en compte als efectes anteriors.  
 
La quantia de la revisió excepcional a què fa referència aquest article no pot ser 
superior al 20% del preu d'adjudicació del contracte. Aquesta quantia no es prendrà 
en consideració als efectes del límit del 50% previst a l'art. 205.2. de la LCSP i l'art. 
111.2 del RDL 3/2020, de 4 de febrer; ni als efectes d'altres límits sobre modificacions 
previstos a la normativa anterior que sigui aplicable al contracte.  
 
La concurrència d’aquests extrems queden acreditats favorablement, una vegada 
realitzats els càlculs pertinents, en l’informe de l’arquitecte municipal i responsable del 
contracte de data 08 de febrer de 2023.  
 
III. Criteris de càlcul de la revisió  
 

L’article 8 del RDL 3/2022 regula com calcular la quantia resultant de la revisió en 
funció de si els plecs de clàusules administratives particulars del contracte estableixen 
o no una fórmula de revisió de preus.  
 
La clàusula 28a del plec de clàusules administratives particulars que regeix la present 
licitació LIC 23/2021 determina literalment que: En virtut del que estableix l’article 103 
del la LCSP, aquest contracte no preveu la revisió de preus.  
 
L’apartat b) de l’art. 8 determina que quan el plec de clàusules administratives 
particulars NO estableixi la fórmula de revisió de preus, aquesta quantia es 
determinarà com la diferència entre l'import certificat per l'execució de l'obra cada any 
des d'1 de gener de 2021, o des de la primera certificació si aquesta fos posterior, fins 
a la conclusió del contracte i el que s'hauria certificat si aquesta execució hagués tingut 
dret a revisió de preus, aplicant la fórmula que aparegui en el projecte de construcció 
que va servir de base per a la licitació del mateix o en defecte d'això la que hagués 
correspost al contracte d'entre les esmentades en el Reial decret 1359/2011, de 7 
d'octubre, modificada suprimint el terme que representi l'element de cost corresponent 
a energia, i incrementant el terme fix, que representa la fracció no revisable del preu 
del contracte, en el valor del coeficient del terme suprimit, de manera que la suma de 
tots els coeficients mantinguts més el terme fix sigui la unitat. 
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Aquesta regla s'aplicarà si bé encara no s'hagués executat el 20 per cent de l'import 
del contracte o no haguessin transcorregut dos anys des de la seva formalització.  

 
IV. Procediment  
 
L’article 9 del RDL 3/2022 determina que la revisió ha de ser acordada per l’òrgan de 
contractació prèvia sol·licitud del contractista, que l’ha de presentar durant la vigència 
del contracte i, en tot cas, abans de l'aprovació, per l'òrgan de contractació de la 
certificació final d'obres.  
 
La sol·licitud ha d’incorporar la documentació necessària per acreditar la concurrència 
de la circumstància d'excepcionalitat.  
 
L’òrgan de contractació dictarà una proposta provisional indicant si procedeix la revisió 
i la fórmula aplicable, i en donarà trasllat al contractista, que tindrà 10 dies hàbils per 
presentar al·legacions. Transcorregut el termini, l’òrgan de contractació resoldrà el que 
procedeixi en el termini d’1 mes.  
 
El silenci administratiu té caràcter desestimatori (negatiu).  
 
La concessió de la revisió excepcional de preus no requereix el reajustament de la 
garantia definitiva.  
 
V. Pagament de la quantia resultant  
 
L’article 10 del RDL 3/2022 regula els següents ítems:  
 
Reclamacions o recursos en via administrativa judicial interposats pel 
contractista per causa de l'increment del cost dels materials del contracte: el 
pagament de la quantia resultant de la revisió excepcional de preus queda condicionat 
a que acrediti fefaentment que n'ha desistit.  
 
Quantia resultant de la revisió excepcional: s’aplica a la certificació final de l'obra 
com a partida addicional amb ple respecte a la legislació pressupostària. L'òrgan de 
contractació estarà facultat, sempre que compleixi els requisits exigits a la Llei General 
Pressupostària, per fer pagaments a compte per l'import de la revisió calculada a la 
data de pagament de cada certificació de obra. L'import es corregirà, si escau, a l'alça 
o a la baixa, a la liquidació del contracte, amb els índexs oficials definitius 
corresponents al període en què s'hagi aplicat la revisió. 
 
Subcontractació: el contractista que percebi la quantia resultant d'aquesta revisió 
excepcional ha de repercutir al subcontractista la part que correspongui a la porció de 
l'obra subcontractada, i aquest té acció contra el contractista per reclamar-li aquesta 
part.  
 
Els subcontractistes no tenen acció directa davant de l'Administració contractant per 
les obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l'execució 
del contracte principal i dels subcontractes.  
 
Acords adoptats en aplicació del que preveu l’art. 10: són immediatament 
executius. Tots els deutes que se'n derivin es podran fer efectius mitjançant deducció 
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al 
contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagi constituït, quan no es puguin 
deduir dels esmentats pagaments. Quan la garantia no sigui suficient per cobrir 
aquestes responsabilitats, es cobrarà la diferència mitjançant el procediment 
administratiu de constrenyiment, d'acord amb el que estableixen les normes de 
recaptació aplicables.  
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CONCLUSIONS  
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, i amb base en l’informe de l’arquitecte 
municipal i responsable del contracte de data 08 de febrer de 2023, INFORMO 
FAVORABLEMENT que l’Òrgan de contractació acordi la revisió excepcional de preus 
del contracte administratiu de les obres relatives al projecte d’urbanització de l’àrea 
esportiva del Parc Vallmora del Masnou, formalitzat amb l’empresa COYNSA 2000 SL.  
 
Aquest és el meu criteri jurídic, amb caràcter no vinculant, que sotmeto a qualsevol 
altre millor fonamentat en Dret. Tanmateix, l’Ajuntament resoldrà el que consideri.´´---  
 

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. Concedir provisionalment una revisió excepcional de preus a la contractista 
COYNSA 2000, SL, amb CIF B59856351, per import de 21.465,98 €, IVA exclòs, més 
4.507,86 € en concepte del 21 % d’IVA, ascendint l’import total a 25.973,84 €, IVA inclòs, 
a càrrec de l’aplicació pressupostària UB.17100.60900 – Parc Vallmora, amb Codi de 
projecte 2020/2/UB/9, d’acord amb l’informe tècnic favorable de l’arquitecte municipal de 
data 8 de febrer de 2023 el qual inclou la fórmula aplicable, i amb l’informe jurídic favorable 
del tècnic de gestió de l’Àrea de Territori de data 6 de març de 2023, tot en aplicació de 
l’establert en el Reial Decret Llei 3/2022, d’1 de març, en el Reial Decret Llei 6/2022, de 29 
de març, en l’Acord GOV/60/2022, de 5 d’abril i en l’Ordre HFP/1070/2022, de 8 de 
novembre. 
 
SEGON. Atorgar un termini d’audiència de DEU (10) DIES HÀBILS a la contractista 
COYNSA 2000, SL, a comptar a partir de l’endemà de rebre la notificació d’aquesta 
resolució, perquè presenti les al·legacions que consideri adients en defensa dels seus drets 
i interessos, de conformitat amb l’establert en l’art. 10 del Reial Decret Llei 3/2022, d’1 de 
març. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’empresa contractista COYNSA 2000, SL.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
14. - Acceptació de l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, programa sectorial 
Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima en el marc del Pla de 
Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023. Instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques a Ca N'Humet, Escola Ferrer i Guàrdia i Escola Ocata del Masnou. 
 
Amb data 27 de febrer de 2023, la Presidència de la Diputació de Barcelona va dictar un 
decret amb número de registre 2308 sobre "Aprovar la concessió d'un ajut econòmic en 
règim de concessió directa amb concurrència, a l'Ajuntament del Masnou, per a la 
realització de l'actuació 23/X/333771 per a la Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 
a Ca N'Humet, Escola Ferrer i Guàrdia i Escola Ocata, en el marc del Programa sectorial 
Renovables 2030´´, amb el núm. d’expedient 2022/0016477. 

 
En l’esmentada resolució s’atorga la concessió d’un ajut econòmic en règim de concessió 
directa a l’Ajuntament del Masnou per a la realització de l’actuació que s’indica en aquest 
apartat d’un import de 255.851,21 €. 
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Identificació de la subvenció:  

 

•  Nom de l'actuació: Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a Ca n’Humet, Escola 
Ferrer i Guàrdia i Escola Ocata.  

•  Expedient 2022/0016477  

•  Import sol·licitat: 255.851,21 €.  

• Proposta import atorgat: 255.851,21 €.  

• Pressupost projecte executiu: 273.752,12 €.  

• Pressupost estimat honoraris direcció instal·lació: 10.527 €.  
 

Dades de l’actuació:  
 

• Adjudicatari de les obres: No estan adjudicades.  

• Import de l’adjudicació: No adjudicades.  

• Ajut econòmic de la Diputació de Barcelona: 255.851,21 €.  

• Termini d’execució de l’obra: 18 setmanes.  

• Data acta de replanteig obra: No fixat.  

• Termini d’execució: Com a màxim el 31 de desembre de 2023.  

•  Termini de justificació de l’ajut: Com a màxim el 31 de març de 2024. 
 

Amb data 07 de març de 2023, l’enginyera municipal va emetre informe tècnic per 
l’acceptació de l’ajut esmentat indicant la identificació i les condicions de l’actuació 
subvencionada.  
 
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 subvenció per l’import de 255.851,21 € concedit a l’Ajuntament del 
Masnou per la Diputació de Barcelona, mitjançant decret de data 27 de febrer de 2023, 
relativa a l’ajut econòmic inclòs al programa sectorial Renovables 2030 de suport a 
inversions locals pel clima en el marc del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, d’acord amb el detall següent: 
 

Núm.  Nom actuació Ajut 2023 Total 
actuació 

Aportació 
Ajuntament 

 

 1  Instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques a Ca n’Humet, 
Escola Ferrer i Guàrdia i Escola 
Ocata  

255.851,21 € 284.279,12 € 28.427,91 € 

 

SEGON. Notificar aquesta resolució a la Gerència de Serveis del Medi Ambient (Àrea 
d’Acció Climàtica) de la Diputació de Barcelona. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 

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

 

15. - Acceptació de l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, programa sectorial 
Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima en el marc del Pla de 
Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023. Instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques al Dipòsit del Cementiri i a la Casa de la Vila. 
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Amb data 27 de febrer de 2023, la Presidència de la Diputació de Barcelona ha dictat un 
decret amb número de registre 2294 sobre "Aprovar la concessió d'un ajut econòmic en 
règim de concessió directa amb concurrència, a l'Ajuntament del Masnou, per a la 
realització de l'actuació 23/X/333772 per a la Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 
al dipòsit del Cementiri i a la Casa de la Vila, en el marc del Programa sectorial Renovables 
2030” amb el núm. d’expedient 2022/0016478. 

 

En l’esmentada resolució s’atorga la concessió d’un ajut econòmic en règim de concessió 
directa a l’Ajuntament del Masnou per a la realització de l’actuació que s’indica en aquest 
apartat per import de 131.091,58 €. 

 
Amb data 07 de març de 2023, l’enginyera municipal va emetre informe tècnic per a 
l’acceptació de l’ajut esmentat indicant la identificació i les condicions de l’actuació 
subvencionada que s’indiquen a continuació. 

 
Identificació de la subvenció:  

 

• Nom de l'actuació: Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al Dipòsit Cementiri i 
Casa de la Vila.  

• Expedient 2022/0016478  

• Import sol·licitat: 131.091,58 €.  

• Proposta import atorgat: 131.091,58 €.  

• Pressupost projecte executiu: 139.970,32 €.  

• Pressupost estimat honoraris direcció instal·lació: 5.687 €.  
 

Dades de l’actuació:  
 

• Adjudicatari de les obres: No estan adjudicades.  

• Import de l’adjudicació: No adjudicades.  

• Ajut econòmic de la Diputació de Barcelona: 131.091,58€  

• Termini d’execució de l’obra: 8 setmanes.  

• Data acta de replanteig obra: No fixat.  

• Termini d’execució: Com a màxim el 31 de desembre de 2023.  

• Termini de justificació de l’ajut: Com a màxim el 31 de març de 2024. 
 
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 subvenció per l’import de 131.091,58 € concedit a l’Ajuntament del 
Masnou per la Diputació de Barcelona, mitjançant decret de data 27 de febrer de 2023, 
relativa a l’ajut econòmic  inclòs al programa sectorial Renovables 2030 de suport a 
inversions locals pel clima en el marc del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, d’acord amb el detall següent: 
 

Núm.  Nom actuació Ajut 2023 Total 
actuació 

Aportació 
Ajuntament 

 

 1  Instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques al Dipòsit 
Cementiri i Casa de la Vila  

131.091,58 € 145.657,32 € 14.565,74 

 
SEGON. Notificar aquesta resolució a la Gerència de Serveis del Medi Ambient (Àrea 
d’Acció Climàtica) de la Diputació de Barcelona. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
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Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
16. - Sol·licitud d’ampliació del termini per justificar l’import de l’ajut corresponent a 
l’anualitat 2022 atorgat pel Departament de Drets Socials en el marc del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next 
Generations UE. 
 
Amb data 16 de maig de 2022, es va publicar al DOGC l’Ordre DSO/109/2022, de 13 de 
maig, per la qual s'aprovaven les bases que havien de regir les convocatòries de 
subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next 
Generation EU.  
 
Amb data 1 de juliol de 2022, es va publicar al DOGC la Resolució DSO/2054/2022 de 28 
de juny, per la qual s'obria la convocatòria de subvencions del Departament de Drets 
Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió 
Europea, Next Generation EU, en règim de concurrència pública no competitiva, per a 
l'impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels ens locals de 
Catalunya (ref. BDNS 636587). 
 
Per decret amb data 20 de juliol de 2022, l’alcalde va resoldre sol·licitar la inclusió a la Línia 
6 de subvencions del Departament de Drets Socials de la Generalitat  de Catalunya en el 
marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea 
mitjançant el programa Next Generation EU, per a l’impuls i foment de l’accessibilitat als 
espais d'atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya. 
 
La sol·licitud de subvenció realitzada per l’Ajuntament del Masnou es referia a les obres de 
rehabilitació de l'edifici dels Masovers de la casa del Marquès del Masnou, per tal d'adequar 
l'edifici a un possible ús i fer-lo accessible, amb la instal·lació d'un ascensor de doble 
embarcament amb 3 parades, una plataforma inclinada per garantir l'accés al semisoterrani 
i una cambra higiènica accessible en planta baixa, d’acord amb el detall següent: 
 
Pressupost de despeses IVA inclòs 2022: 81.513,87 € 
Pressupost de despeses sense IVA 2022: 67.366,84 € 
Import sol·licitat (subvenció NGEU) 2022: 55.000,00 € 
 
El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, amb data 7 de novembre 
de 2022 va dictar proposta de resolució provisional en relació amb les subvencions 
sol·licitades, entre les que figura la concedida a l’Ajuntament del Masnou tal i com 
s’assenyala seguidament: 
Entitat: Ajuntament del Masnou 
Codi expedient: DDS009/22/000014 
Descripció: 6-1 – Rehabilitació de la casa dels masovers de la Casa del Marquès del 
Masnou. 
Any: 2022 
Subvenció proposada: 55.000,00 € 
A justificar: 81.513,87 € 
 
El termini per formular al·legacions va finalitzar el dia 21 de novembre de 2022, havent 
esdevingut la resolució provisional amb caràcter definitiu. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local amb data 24 de novembre de 2022 es va acceptar 
el recurs econòmic atorgat pel Departament de Drets Socials en el marc del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència per a l’actuació de referència per import de 
55.000,00 €, Exercici 2022. 
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Amb data 01/02/2023 el Departament de Drets Socials va procedir al pagament de 55.000 
€, corresponents a l’import total de la subvenció atorgada a favor de l’Ajuntament del 
Masnou.  
 

L’article 26.4 de l’Ordre/109/2022, de 13 de maig per la qual s’aproven les bases que han 
de regir les convocatòries de subvencions de l Departament dels Drets Socials en el marc 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant 
el programa Next Generation, relatiu a la justificació per a les actuacions de la Línia 6 
d’accessibilitat als espais d’atenció al públic dels municipis de Catalunya, estableix que 
aquesta es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu sense aportació de 
justificants i amb la declaració responsable de la persona titular de la intervenció o 
secretaria (intervenció que preveu l’article 5 de l’ordre ECO/172/2015, modificada per 
l’article 3 de l’ordre VEH/79/2020). 
 

L’article 26.5 de l’ordre regula el termini de presentació de la documentació justificativa, en 
la que el termini de justificació de cada actuació o projecte s’inicia a les 9.00 hores del 
primer dia hàbil del mes de gener de l’any següent a l’any en què s’ha de portar a terme 
l’acció sol·licitada, i acaba a les 15.00 hores de l’últim dia hàbil del mes d’abril del mateix 
any, tant si el projecte és d’abast anual com pluriennal. 
 

Tanmateix, l’òrgan concedent pot atorgar una ampliació del termini establert abans que 
finalitzi, sempre que no excedeixi de la meitat d’aquest i no perjudiqui drets de tercers. 
Amb data 7 de març del 2023 el tècnic d’obres municipal va emetre l’informe que es 
transcriu literalment: 
 

“Per acord de la Junta de Govern Local amb data 15 d’octubre de 2021, es va adjudicar el 
contracte de les obres de rehabilitació de l’edifici dels Masovers de la casa del Marquès del 
Masnou, a l’empresa INAD’HOC HABITAT SL amb CIF núm. B-66579392, per import de 
220.377,99€, IVA inclòs.  
 
En data 28 de juny de 2022 s’emet informe tècnic favorable i es proposa la recepció de les 
Obres del Projecte de Rehabilitació de l’edifici dels Masovers de la casa del Marquès , LIC 
14/2021, amb la convocatòria de l’acte formal corresponent, si bé, es fa constar un llistat 
de repassos que s’hauran de realitzar per part de l’empresa INAD-HOC HABITAT SL. 
 
En data 28 de juliol de 2022, es signa l’acta de recepció de les obres signada per les parts 
que van fer la recepció de l’obra i amb llista de repassos.  
 
En data 01 de febrer de 2023, INAD-HOC HABITAT SL fa instància genèrica demanant la 
revisió de preus en relació al projecte "Obres de rehabilitació de l'edifici dels Masovers de 
la Casa del Maqués de Masnou" Exp. LIC14/2021 segons el decret-llei 3/2022 d’1 de marc.  
 
En data 21 de febrer de 2023, s’emet informe tècnic favorable a la revisió de preus amb un 
increment del 8,14 % per un import de 15.887,65 euros.  
 
Amb aquest increment, la darrera certificació de l’obra que assumeix aquest increment de 
preus, queda amb la quantitat de 44.728,98 € (certificació 6 i última) + 19.224,06 € (revisió 
de preus). En total aquesta certificació puja la quantitat de 63.953,04 €.  
 

Aquest increment que s’ha produït per la revisió de preus implica que no està disponible la 
quantitat a la partida UB 3370062200 del pressupost municipal. Per tant fins que no es faci 
un suplement de crèdit a la referida partida no es procedirà al pagament de la darrera 
certificació que queda pendent per fer el tancament financer de l’obra referida.  
 

Al que informo a efectes oportuns“ 
L’òrgan competent per sol·licitar l’ampliació del termini per justificar l’import de l’ajut 
corresponent a l’anualitat 2022 atorgat pel Departament de Drets Socials 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.  
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Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
1.- Sol·licitar al Departament de Drets Socials l’ampliació del termini per justificar l’actuació 
relativa al projecte de rehabilitació de l’edifici dels masovers de la casa del Marquès del 
Masnou, d’acord amb el que manifesta el tècnic d’obres municipal en el seu informe de 
data 7 de març de 2023 que es transcriu literalment a la part expositiva de la present acord. 
 
2.- Notificar el present acord al Departament de Drets Socials i a la Tresoreria i a 
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. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
17. - Adjudicació del contracte menor del servei de redacció del projecte de 
reurbanització del carrer Pere Grau, entre els carrers Capitans Comelles i Pintor 
Miquel Villà del Masnou. 
 
L’arquitecte Joan Carles Fogo Vila va presentar a l’Ajuntament del Masnou un pressupost 
per dur a terme el servei de redacció del projecte de reurbanització del carrer de Pere Grau, 
entre els carrers de Capitans Comelles i del Pintor Miquel Villà del Masnou, per l’import de 
11.424,73 €, IVA del 21 % exclòs. Expedient X2023005530. 
 
Amb data 14 de març de 2023, l’arquitecta municipal va emetre l’informe tècnic de 
contractació menor 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: 
 
 

`` INFORME TÈCNIC DE CONTRACTACIÓ MENOR 
 

Antecedents 
 
L’Ajuntament té la voluntat i la necessitat d’obtenir la redacció del projecte de 
reurbanització del Carrer Pere Grau, entre els carrers Capitans Comelles i del Pintor 
Miquel Villà.  
 
El projecte haurà de resoldre la reurbanització del carrer en plataforma única, 
eliminant el carril existent d’aparcament. S’haurà d’incloure una nova xarxa de 
sanejament, una xarxa de reg per les noves jardineres, la col·locació del nou 
enllumenat en bàculs i la proposta del mobiliari urbà necessari.  
 
Es per aquest motiu que es considera imprescindible cobrir aquesta necessitat 
mitjançant la contractació de tècnics professionals externs per la manca de mitjans 
propis.  
 
Es proposa tramitar un contracte menor de serveis (art. 17 i 118 LCSP).  
D’acord amb la base 36, apartat 4, de les bases d’execució del pressupost 2023, s’ha 
sol·licitat pressupost a les empreses següents: 

 

Empresa  Import 
sense IVA  

 Import  
amb IVA  

Ravetllat Arquitectura 11.500,00 €  13.915,00 € 
Joan Carles Fogo Vila 11.424,73 €  13.823,92 € 
Gestió d’Enginyeria Serveis 
i Arquitectura, S.L. 

12.332,00 €  14.921,72 € 
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Una vegada revisades les ofertes rebudes i l’experiència professional dels arquitectes, 
es comprova que l’oferta més avantatjosa en relació qualitat/preu és la de Joan Carles 
Fogo Vila.  
 
El termini màxim per la redacció del projecte serà de tres mesos des de la signatura 
del contracte. 
 
Fonaments de dret  
 

L’Article 118.1 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 (LCSP) 
determina que es consideren contractes menors els contractes de valor estimat 
inferior a 15.000 € quan es tracti de contractes de serveis. 
 
Donant compliment a l’article 118.3 de la LCSP, es constata que: 
 

• 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. 

 

L’article 29.8 de la LCSP determina que els contractes menors definits en l’article 
118.1 de la LCSP no podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de 
pròrroga. 
 
L’article 131.3 de la LCSP estableix que els contractes menors podran adjudicar-se 
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que comptin amb 
l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les 
normes establertes en l’article 118 de la LCSP.  
 
L’article 36.1 de la LCSP posa de manifest que els contractes menors no es 
perfeccionen amb la seva formalització, sinó en el moment de la seva adjudicació per 
l’òrgan de contractació. 
 
Pel que fa a la publicitat dels contractes menors, l’article 118.4 de la LCSP determina 
que es publicaran en la forma prevista en l’article 63.4 de la LCSP. 
 
La Base 36a, apartat 4t, de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2023 de 
l’Ajuntament del Masnou, la qual determina que per garantir els principis de publicitat 
i lliure concurrència, evitant que es concentrin les contractacions menors en un mateix 
contractista, s’ha de mantenir com a bona pràctica administrativa la comprovació 
referent a si el contractista proposat no ha subscrit altres contractes menors que, 
individualment o conjuntament, superin les quantitats màximes de la tipologia de 
contracte menor de que es tracti durant l’exercici econòmic en què es tramita el 
contracte. 

 
Per tot l’exposat 
 
S’informa favorablement l’adjudicació de la contractació menor del servei de redacció 
del projecte de reurbanització del carrer Pere Grau, entre els carrers Capitans 
Comelles i Pintor Miquel Vilà, a l’arquitecte Joan Carles Fogo Vila amb NIF ***928*** 
per un import de 13.823,92 euros IVA inclòs.´´---------------------------- 
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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 de contractació competent és la Junta de Govern Local 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 d’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 pública (article 118 de la LCSP) en els termes de l’informe tècnic 
que consta a l’expedient.  
 
Segon. ADJUDICAR el contracte menor del servei de redacció del projecte de 
reurbanització del carrer de Pere Grau, entre els carrers de Capitans Comelles i del Pintor 
Miquel Villà del Masnou a l’arquitecte Joan Carles Fogo Vila, amb NIF ***928**, pel preu 
de 11.424,73 €, IVA exclòs, més 2.399,19 € en concepte del 21 % d’IVA, ascendint l’import 
total a 13.823,92 €, IVA inclòs, conforme a l’oferta econòmica presentada i d’acord amb 
l’informe tècnic favorable emès amb data 14 de març de 2023. 
 
Tercer AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 13.823,92 €, IVA inclòs, a 
favor de l’arquitecte Joan Carles Fogo Vila amb NIF ***928***, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària UB.15100.22706 – Estudis i treballs tècnics (centre de cost PROJEC). 
 
Quart. NOTIFICAR aquests acords als interessats en l’expedient 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. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
18. - Aprovació del contracte menor per les obres d’adequació de l'equipament situat 
al carrer Paraguai 10. 
 
Segons el decret d’organització de les àrees de govern municipal (expedient X2019006225) 
del 23 de novembre de 2020, la regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge 
té, entre d’altres, la competència del manteniment dels edificis municipals. 
 
En el desenvolupament d’aquesta competència, s’ha detectat que l’equipament situat al c. 
Paraguai, 10 presenta moltes deficiències perquè ha estat desocupat durant anys i no se 
n’ha fet cap manteniment. 
 
L’any 2022 es va realitzar una actuació de mínims per tal d’evitar una aparença 
d’abandonament i degradació de l’equipament que afavorís una possible ocupació il·legal 
i, alhora, l’edifici també va ser assegurat i alarmat. 
 
Després de diverses inspeccions de l’edifici, finalment s’ha estudiat i comprovat la 
necessitat de realitzar obres en diferents espais per tal de posar-lo en marxa com a 
equipament cívic. 
 
El tècnic de Manteniment d’Equipaments Municipals ha emès un informe on detalla totes 
les actuacions que caldria realitzar i manifesta la necessitat de contractar una empresa 
externa, especialitzada i amb els recursos necessaris, per dur-les a terme. 
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En aquest informe que consta a l’expedient el tècnic justifica la necessitat i el compliment 
de la normativa en matèria de contractació (art. 118 LCSP) i, vistos els pressupostos 
incorporats a l’expedient, proposa contractar l’empresa FL Reformes i Serveis S.C.P, 
especialitzada en aquest tipus d’obra, per un import de 48.244,20 € (39.871,24 € + 8.372,96 
€ d’IVA). 
 
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 de l’obra d’adequació de l’equipament del carrer 
Paraguai, 10 a l’empresa FL Reformes i Serveis S.C.P  amb C.I.F. J66788209 per un import 
de 39.871,24 euros més el 21% d’IVA, que fan un import total de 48.244,20 euros. 
 
Tercer .- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al contracte esmentat, per import 
de  48.244,20 euros IVA inclòs amb càrrec a la partida MS.32711,63200 Millores 
equipaments cívics (Paraguai), projecte núm. 2023/4/MS/01 i amb codi de centre de cost 
EPARAG. 
  
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

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

La senyora Yulay Martínez Castillo informa del punt següent: 
 

Regidoria d’Acció Social 
 
Projecte Radars 
Radars, la iniciativa que té com a objectiu contribuir al benestar de les persones grans del 
Masnou que viuen soles o acompanyades d’altres persones grans, va estar present en 
dues activitats del cap de setmana. D’una banda, voluntaris i usuàries van anar plegades 
a veure l’espectacle Jo vull ser miss. D’altra, a la festa solidària dels Tres Tombs s’hi va 
instal·lar una carpa informativa. 
 
La senyora Neus Tallada Moliner informa dels punts següents: 
 
Regidoria de Cultura 
 
Biblioteca 
El dijous 9 de març va tenir lloc l’activitat programada dins el cicle Descobrim un país, amb 
lectures en txec. 
El divendres 10 i dimarts 14 de març, visites escolars. 
El dimarts 14 de març, el Club de Lectors Intrèpids. 
El dimarts 14 de març va tenir lloc la xerrada de salut Fem salut pel cor. 
El dimecres 15 de març va tenir lloc el Club de lectura. 
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Espai Escènic Iago Pericot 
El dissabte 11 de març va tenir lloc la ballada de lindy hop i altres varietats de ball swing 
que va comptar amb música en directe i discjòqueis. L’organitza anualment l’entitat Ple de 
Swing com una activitat oberta a tothom. 
 
El senyor Sergio González Fernández informa dels punts següents: 
 
Regidoria de Festes 
 
Tres Tombs solidaris 
El diumenge 12 de març va tenir lloc la festa dels Tres Tombs Familiars Solidaris. La 
jornada va recaptar prop de 500 euros a favor de les protectores del poble: ADAM, Masnou 
Gats i G&G Rescat. Van tenir lloc activitats, jocs, maquillatge infantil i una desfilada de 
gossos en adopció. També va tenir lloc la tradicional benedicció dels animals pel Mossèn 
Marc. 
 
Regidoria de Cicles de Vida 
 
Espectacle musical per a Gent Gran 
El divendres 10 de març va tenir lloc l’espectacle musical dedicat a la gent gran del municipi 
Jo vull ser miss. 
 
Homenatge als socis més grans de Can Mandri 
El diumenge 12 de març va ser una jornada especial per a nou socis i sòcies del Casal de 
Gent Gran de Can Mandri que van estar homenatjats com als usuaris de més edat. La 
celebració va comptar amb la participació de familiars i amics. També van participar 
l’alcalde, Jaume Oliveras i el regidor de Cicles de Vida, Sergio González 
 
La senyora Maria Llarás Vázquez informa del punt següent: 
 
Regidoria d’Habitatge 
 
Els habitatges protegits de la plaça de L’U d’Octubre reben 357 sol·licituds 
Ja s’ha publicat el llistat provisional de les persones amb dret a participar-hi. L’adjudicació 
dels 38 pisos es realitzarà per sorteig, en un acte públic i obert a tothom que es farà, 
previsiblement, aquest estiu. 
El termini per participar en el procediment i el sorteig es va tancar el 3 de març amb un total 
de 357 sol·licituds, majoritàriament de persones empadronades al municipi, que són les 
que tindran prioritat en el procés d’adjudicació. 
 
La senyora Mónica González Huerva informa del punt següent: 
 
Regidoria d’Igualtat 
 
Segona edició de la Cursa de la Dona de les Tres Viles 
El diumenge 12 de març i dins del marc de la commemoració del Dia Internacional de les 
Dones, es va celebrar la Cursa de la Dona de les Tres Viles. Es van resseguir durant el 
matí el litoral dels municipis de Montgat, el Masnou i Premià de Mar per l’N-II. Un cop 
finalitzada, els alcaldes del Masnou, Jaume Oliveras i de Premià de Mar, Rafa Navarro i la 
regidora de Montgat, Mònica Puig van entregar els guardons. Abans, la regidora d’Igualtat 
de l’Ajuntament del Masnou, Monica González, va llegir el manifest amb motiu del 8-M. 
 
La senyora Sílvia Folch Sánchez informa del punt següent: 

 
Regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge 
 
Llum verda a dues campanyes de manteniment de l’espai públic i d’asfaltatge 
L’Ajuntament acaba de tancar dues contractacions de reparació i manteniment de l’espai 
públic i d’asfaltatge. 
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Una per dur a terme tota mena de reparacions i manteniment de l’espai públic, com ara 
voreres, mobiliari urbà o qualsevol altra necessitat que es detecti. 
L’altra és un pla de xoc d’asfaltatge i de reparació de voreres de diversos carrers. Aquest 
pla començarà amb la renovació de l’asfalt del carrer Artesa de Segre. Després s’asfaltarà 
el tram del carrer de la Pollacra Goleta Constança entre Guilleries i Almeria. Després serà 
el torn a l’Avinguda Kennedy entre el carrer l’Hospitalet i Vila Jardí i entre aquest i l’N-II.  
Les voreres començaran al carrer Capità Salvador Maristany entre Francesc Maristany i 
Joan Llampallas. També el carrer Josep Pujadas Truch entre Pintor Fortuny i la plaça 
d’Espanya. 
 
 
 
 
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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