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Assistència 
 
President:  
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 
Membres del ple dret: 
Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM)                      
Sr. Ernest Suñé Nicolás, tinent d’alcalde segon (PSC-CP)              
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde tercer (ERC-AM-AM)                       
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP)          
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde cinquena (ERC-AM-AM) 
Sra. Anna Torrijos López, tinenta d’alcalde sisena (ERC-AM-AM) 
 
Regidors convocats a efectes informatius: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM) 
Sra. Mónica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventora: 
Sra. Maria Teresa Fernández Hinojosa 
 
També assisteix a la reunió: 
Sr. Alexandre Álvarez Mena, Gerent 
Sra. Núria Creus Maristany, Cap de gabinet d’Alcaldia 
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria. 
 
 
1. - Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 23 de febrer de 2023. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió del 23 de febrer de 2023 per assentiment. 
 
2. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
2.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 0511/2023 de data 24 de febrer de 
2023, pel qual s’avoca la competència per la contractació subvenció SOC programa Dona, 
expedient núm. X2023004223. 
 
2.2 Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 0536/2023 de data 1 de març de 2023, 
pel qual s’avoca la competència pel nomenament educador/a infantil subvenció Temps per 
cures, expedient núm. X2023003886. 
 
3. - Contractació de dos operaris de brigada per acumulació de tasques. 
 
L’encarregat de la brigada ha manifestat que actualment hi ha un llistat important de feines 
pendents relacionades amb treballs de paletes (voreres, mobiliari plaça d’Ocata, 
il·luminació pont autopista,...), jardineria (solars, torrents i talussos) i arranjaments de 
carrers.  
 
És per aquest motiu que sol·licitat i considera del tot necessària la contractació de dos 
operaris de brigada pel termini de dos mesos per reduir l’acumulació de tasques i garantir 
amb celeritat la resolució d’incidències, reforç que considera imprescindible per poder tirar 
endavant de manera òptima les feines encomanades a la Brigada Municipal.  
 
Conforme l’article 15.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (ET) s’entendrà per circumstàncies de 
la producció l’increment ocasional i imprevisible de l’activitat i les oscil·lacions, que encara 
tractant-se de la activitat normal de l’empresa, generen un desajust temporal entre 
l’ocupació estable disponible i el que es requereix, sempre que no responguin als supòsits 
inclosos en l’article 16.1 (fixos discontinus)  
 
Quan el contracte de durada determinada obeeixi a aquestes circumstàncies de la 
producció, la seva durada no podrà ser superior a sis mesos. En el cas que el contracte 
s’hagués concertat per una durada inferior a la màxima legal, es podrà prorrogar, per una 
única vegada, sense que la durada total del contracte pugui excedir de l’esmentada durada 
màxima 
 
L’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, estableix que el personal interí i el personal laboral temporal 
no permanent són seleccionats mitjançant convocatòria pública i que l’ens local pot 
convocar un únic concurs anual, on s’ha d’establir l’ordre de preferència per proveir les 
vacants que es produeixin durant l’any.  
 
Els articles 55 i 72 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP), estableixen que les 
administracions públiques han de seleccionar al seu personal funcionari i laboral mitjançant 
els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, i que estructuren els seus recursos 
humans d’acord amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la 
mobilitat i la distribució de funcions.  
 
L’article 20.cinc de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2023, que estableix que no es podrà contractar personal temporal, ni 
realitzar nomenaments de personal estatutari temporal i de personal funcionari interí 
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excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables, en els 
supòsits i d’acord amb les modalitats previstes pel text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors, en la seva redacció donada pel Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, 
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Pública, en la seva redacció donada 
per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, així com en la resta de normativa aplicable.  
 
L’article 40 de l’acord de condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament del 
Masnou, que estableix que la durada del període de pràctiques per al grup AP serà d’un 
mes, el qual se suprimirà o la seva durada es reduirà quan la persona hagi ocupat el lloc 
de treball al qual se l’assigna prèviament a través d’un nomenament interí o una 
contractació temporal, pel temps treballat a efectes de compliment del període de prova. 
En contractes temporals el període de prova no podrà ser superior a la meitat del temps 
total del període contractat.  
 
Com que aquesta contractació s’ha de fer mitjançant un procés selectiu, s’ha tingut en 
compte la borsa d’operaris aprovada per la Junta de Govern Local de 13 de gener de 2022 
i s’ha optat per entrevistar les quatre persones interessades per trobar les persones més 
idònies per subscriure aquesta contractació: 
 

9 E2021019101 24,60 

14 E2021018732 24,05 

18 E2021019348 22,00 

21 E2021019271 20,15 

 
Les persones idònies per subscriure aquesta contractació donat que tenen coneixements 
de paleta són els senyors Daniel Montes López i Javier Andres Molins Garrobo. 
 
El departament de Recursos Humans i Organització ha informat que el contracte se 
celebrarà conforme la normativa vigent, i que les persones ha estat seleccionades 
conforme els principis rectors de la selecció, no tenint coneixement que incorrin en cap 
situació d’incompatibilitat. 
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Contractar el senyor Daniel Montes López, com operari de brigada, grup AP, 
mitjançant un contracte de circumstàncies de la producció, com a reforç per poder afrontar 
les feines pendents relacionades amb treballs de paleta, jardineria i arranjaments de 
carrers, des del 6 de març al 5 de maig de 2023, de conformitat amb l’article 15.2 de l’ET, 
amb la jornada ordinària d’aquest ajuntament.  
 
Segon. Contractar el senyor Javier Andres Molins Garrobo, com operari de brigada, grup 
AP, mitjançant un contracte de circumstàncies de la producció, com a reforç per poder 
afrontar les feines pendents relacionades amb treballs de paleta, jardineria i arranjaments 
de carrers, des del 6 de març al 5 de maig de 2023, de conformitat amb l’article 15.2 de 
l’ET, amb la jornada ordinària d’aquest ajuntament.  
 
Tercer. Eximir els senyors Montes i Molins del període de prova d’un mes conforme l’article 
40 de l’acord de condicions dels empleats i empleades públiques de l’Ajuntament del 
Masnou, per haver prestat serveis com operaris en aquest ajuntament per període superior 
a un mes.  
 
Quart. Autoritzar i disposar les retribucions d’aquests contractes a les aplicacions 
pressupostàries RH 15300 13100, RH 15300 13102, i RH 15300 16000 de Manteniment, 
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deixant constància de l’existència de crèdit disponible per vinculació jurídica del capítol 1 
per a fer front a aquestes contractacions.  
 
Cinquè. Notificar els presents acorda les persones interessades i al comitè d’empresa. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
4. - Nomenament d'un agent de la policia local interí per cobrir la plaça 1.25.4. 
 
L’agent de la policia local que cobria interinament la plaça 1.25.4 va renunciar a aquest 
nomenament amb efectes 3 de gener de 2023.  
 
El cap de la Policia Local ha sol·licitat la cobertura d’aquesta plaça vacant perquè l’absència 
d’agents provoca una manca de recursos que afecta directament a la seguretat pública del 
municipi, donat que és un servei essencial per la comunitat a fi de poder garantir la pacifica 
convivència.  
 
Per tot això, es considera adient nomenar un/a agent de la policia local per cobrir 
interinament la plaça vacant d’agent de la policia local 1.25.4.  
 
Aquest plaça està consignada en el pressupost de l’exercici 2023 aprovat inicialment pel 
Ple de 17 novembre de 2022, el que va esdevenir definitiu una vegada transcorregut el 
període d’exposició pública sense al·legacions ni esmenes. 
 
L’article 10.1 a) del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP), estableix que són 
funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, 
són nomenats com a tal per al desenvolupament de funcions pròpies de funcionaris de 
carrera, per l’existència de places vacants, quan no sigui possible la seva cobertura por 
funcionaris de carrera, por un màxim de tres anys, en los termes previstos en l’apartat 4.  
 
L’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, estableix que el personal interí i el personal laboral temporal 
no permanent són seleccionats mitjançant convocatòria pública i que l’ens local pot 
convocar un únic concurs anual, on s’ha d’establir l’ordre de preferència per proveir les 
vacants que es produeixin durant l’any.  
 
Els articles 55 i 72 del TREBEP estableixen que les administracions públiques han de 
seleccionar al seu personal funcionari i laboral mitjançant els principis constitucionals 
d’igualtat, mèrit i capacitat, i que estructuren els seus recursos humans d’acord amb les 
normes que regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i la distribució de 
funcions.  
 
L’article 20.cinc de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2023, disposa que no es podrà contractar personal temporal, ni realitzar 
nomenaments de personal estatutari temporal i de personal funcionari interí excepte en 
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables, en els supòsits i d’acord 
amb les modalitats previstes pel text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en la 
seva redacció donada pel Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Pública, en la seva redacció donada per la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, així com en la resta de normativa aplicable.  
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Aquest nomenament s’ha de fer mitjançant un procés selectiu, pel que s’ha tingut en 
compte la llista de reserves del concurs-oposició per cobrir tres places de policia local 
aprovada per la Junta de Govern Local del dia 9 de desembre de 2021. La persona 
interessada és el senyor Alejandro Garcia Comas, segon per ordre de puntuació havent 
renunciat al procés selectiu la persona que el precedia.  
 
El departament de Recursos Humans i Organització ha informat que el nomenament se 
celebrarà conforme la normativa vigent, i que la persona ha estat seleccionada conforme 
els principis rectors de la selecció, no tenint coneixement que incorri en cap situació 
d’incompatibilitat.  
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Nomenar el senyor Alejandro Garcia Comas agent policia local interí, per cobrir 
temporalment la plaça vacant (1.25.4) de la plantilla de personal funcionari, des del 6 de 
març 2023 fins la cobertura definitiva de la plaça, i com a màxim fins el 5 de març de 2026, 
de conformitat amb l’article 10.1 a) del TREBEP.  
 
Segon. Adscriure el senyor Alejandro Garcia Comas al lloc de treball d’agent de la policia 
local.  
 
Tercer. Autoritzar i disposar les retribucions d’aquest nomenament a les aplicacions 
pressupostàries RH 13200 12003, RH 13200 12100, RH 13200 12101, i RH 13200 16000 
de policia local, deixant constància de l’existència de crèdit disponible per fer front al 
nomenament i de la corresponent consignació pressupostària de la plaça.  
 
Quart. Notificar els presents acords a les persones interessades i a la Junta de Personal. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
5. - Aprovació accions formatives Recull 2023, XGL 2023. 
 
La regidoria de Promoció Econòmica en el plantejament anual respecte a la programació 
formativa, té la intenció d’organitzar diverses accions destinades a persones emprenedores 
i empreses del Masnou i territoris dels ajuntaments amb qui es disposa de conveni per 
afavorir la creació i consolidació de l’activitat econòmica del Baix Maresme.  
 
Hem convingut estructurar la nostra proposta formativa en blocs de grups d’interès. 
D’aquesta manera podrem donar resposta més específica a les necessitats que s’han 
detectat durant l’any 2022. Principalment, hem identificar dos grups d’interès: persones 
emprenedores i petites empreses. És per això que es proposa realitzar tres blocs formatius: 
un bloc de formació bàsica d’emprenedoria, un bloc de fiscalitat per a persones 
emprenedores i empreses i un tercer orientat a persones autònomes que tenen el negoci 
en funcionament. 
 
Les formacions que es proposen realitzar, s’indiquen en el quadre següent: 
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Títol acció 
formativa 

Empresa DNI/NIF Codi Bloc 
previst 

Sess. H. Cost 

Com posar preus 
als meus 
productes o 
serveis 

Eulàlia Balaña 
(EBCCE) 

 
 

***170*** 
 
 

SE/IM10 Abril 1 4,5 540,00 

Aspectes fiscals, 
laborals i 
mercantils que 
has de conèixer 
abans d’obrir un 
negoci 

Àngels Galiana 
Arranz (Galiana 
Serveis Jurídics) 

***700*** SE/PM14 Abril 2 8 960,00 

Fonts de 
finançament de 
projectes 
emprenedors i 
empresarials. Què 
ens convé fer? 

Núria Soriano 
Mas (NSM 
Consultors 
d’Empresa) 

***823*** T/EF7 Abril 3 8 960,00 

6 habilitats 
imprescindibles 
per ser una 
persona 
emprenedora 
d’èxit 

Montse Ramos 
Sánchez (Ramos 
i Olivares 
Consultors) 

***410*** SE/PE15 Abril 2 8 880,00 

Aspectes fiscals i 
comptables que 
les persones 
autònomes han de 
conèixer sobre el 
seu negoci 

Yolanda Presa 
Alamillos 
(YPAproject) 

***379*** T/EF2 Juny 2 8 880,00 

Presenta els teus 
impostos per 
Internet i estalvia 
temps i diners 

Yolanda Presa 
Alamillos 
(YPAproject) 

***379*** T/EF3 Juny 2 8 880,00 

Eina per a 
gestionar el teu 
negoci. Compte 
de resultats per a 
persones 
autònomes i pime 

Lourdes Pérez 
Retamero 
(Educaemotions) 

***605*** T/EF1 Octubre 2 8 880,00 

20 coses que els 
autònoms han de 
saber i ningú els hi 
explica 

Yolanda Presa 
Alamillos 
(YPAproject) 

***379*** T/EF5 Octubre 2 8 880,00 

Cost TOTAL = 6.860,00 € 

 

La Diputació de Barcelona en el marc de la Xarxa de Governs Locals, ofereix anualment el 
Recull d’activitats de suport al teixit empresarial, el qual reuneix una proposta detallada 
d’accions formatives on es determina el format de la formació, l’empresa de consultoria que 
realitzarà la formació, el cost de l’acció formativa i el contingut específic que es 
desenvoluparà.  
 
La Diputació de Barcelona és l’ens que s’ha encarregat de realitzar el procés de 
contractació administrativa amb les diferents empreses que imparteixen les accions 
formatives que s’incorporen al Recull esmentat.  
 
L’ens local, en aquest cas l’Ajuntament del Masnou, escull l’acció formativa o accions 
formatives que l’interessa realitzar, no formant part de l’elecció dels ens locals, l’empresa 
de consultoria amb la que realitzarà l’acció formativa.  
 
No correspon als ens locals la sol·licitud de pressupost a diferents empreses per a la 
realització de les accions formatives.  
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La realització de les accions formatives que es desenvolupin des de Centres Locals de 
Serveis a les empreses de caràcter supramunicipal com és el Centre d’empreses de la 
Casa del Marquès obtenen directament una subvenció del 90 % sobre el cost de l’acció 
formativa.  
 

La sol·licitud de la subvenció es realitza a través del Portal de Tràmits dels ens locals i 
altres AP.  
 

El cost total de l’organització de les accions formatives abans relacionades és de 6.860,00 
€ i anirà a càrrec de la partida PE 43300 22606 (Accions formatives per empreses). Com 
que la Diputació pot arribar a subvencionar fins el 90 % del cost, esperem rebre una 
subvenció de 6.174,00 €. 
 
Fonaments de dret 
 

El Recull d’activitats de suport a l’activitat empresarial 2023 regula les condicions 
econòmiques i el procediment de sol·licitud, justificació i pagament de les accions 
formatives recollides en aquest mateix document.  
 
La tècnica de Promoció Econòmica emet informe favorable.  
 
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 realització de les accions formatives en el marc del Recull d’activitats 
formatives del Servei del Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona per l’any 2023. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 6.860,00 euros a càrrec de la partida PE 43300 
22606 (Accions formatives per empreses) segons el detall del quadre inferior. 
 
 

Títol acció 
formativa Empresa 

DNI/NIF 
Codi 

Bloc 
previst Sess. H. 

Cost 

Com posar preus 
als meus productes 
o serveis 

Eulàlia Balaña 
(EBCCE) 

 
 

***170*** 
 
 

SE/IM10 Abril 1 4,5 540,00 

Aspectes fiscals, 
laborals i mercantils 
que has de 
conèixer abans 
d’obrir un negoci 

Àngels Galiana 
Arranz (Galiana 
Serveis Jurídics) 

***700*** SE/PM14 Abril 2 8 960,00 

Fonts de 
finançament de 
projectes 
emprenedors i 
empresarials. Què 
ens convé fer? 

Núria Soriano 
Mas (NSM 
Consultors 
d’Empresa) 

***823*** T/EF7 Abril 3 8 960,00 

6 habilitats 
imprescindibles per 
ser una persona 
emprenedora d’èxit 

Montse Ramos 
Sánchez (Ramos i 
Olivares 
Consultors) 

***410*** SE/PE15 Abril 2 8 880,00 

Aspectes fiscals i 
comptables que les 
persones 
autònomes han de 
conèixer sobre el 
seu negoci 

Yolanda Presa 
Alamillos 
(YPAproject) 

***379*** T/EF2 Juny 2 8 880,00 
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Presenta els teus 
impostos per 
Internet i estalvia 
temps i diners 

Yolanda Presa 
Alamillos 
(YPAproject) 

***379*** T/EF3 Juny 2 8 880,00 

Eina per a gestionar 
el teu negoci. 
Compte de 
resultats per a 
persones 
autònomes i pime 

Lourdes Pérez 
Retamero 
(Educaemotions) 

***605*** T/EF1 Octubre 2 8 880,00 

20 coses que els 
autònoms han de 
saber i ningú els hi 
explica 

Yolanda Presa 
Alamillos 
(YPAproject) 

***379*** T/EF5 Octubre 2 8 880,00 

Cost TOTAL = 6.860,00 € 

 
Tercer. Realitzar els tràmits de sol·licitud de la subvenció a través de l’aplicació Portal 
Municipal de Tràmits 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. 

 
6. - Aprovació del conveni de col·laboració entre EAE Institución Superior de 
Formación Universitaria S.L (EAE) i l’Ajuntament del Masnou per desenvolupar 
pràctiques acadèmiques. 
 
Les pràctiques acadèmiques externes realitzades per l’alumnat universitari que estudia a 
centres universitaris constitueixen una activitat de naturalesa formativa que supervisen les 
institucions educatives. L’objectiu d’aquests programes és permetre a l’alumnat universitari 
aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint 
l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals, 
alhora que faciliten la seva ocupabilitat i fomenten la seva capacitat emprenedora. 
 
L’alumna Carla Alemany Vergé, estudiant del Grau en Administració i Direcció d’Empreses 
del centre educatiu EAE Institución Superior de Formación Universitària S.L s’ha interessat 
per realitzar aquestes pràctiques acadèmiques externes a l’Ajuntament del Masnou.  
 
El centre educatiu IAE és una entitat de dret privat dotada de personalitat jurídica pròpia, 
que desenvolupa activitats de docència i investigació, interessa en  col·laborar amb els 
sectors socioeconòmics, institucions, empreses i demés representants socials, per 
assegurar la millor formació i inserció laboral dels seus estudiants i dels seus titulats i  
titulades.  
 
L’Ajuntament del Masnou està interessat en participar en el desenvolupament formatiu i 
professional dels seus universitaris i universitàries en el marc de titulacions oficials i pròpies 
del centre. Concretament, tenint en compte els diferents serveis que ofereixen a la 
ciutadania i a les empreses i, tenint en compte la titulació que està cursant l’alumna, 
considerem oportú i idoni desenvolupar aquestes pràctiques acadèmiques externes al 
Centre d’empreses Casa del Marquès, equipament depenent de la regidoria de Promoció 
Econòmica.  
 
És per això que interessa a l’Ajuntament del Masnou esdevenir com a col·laborador i dur a 
terme les funcions que li corresponen com a Centre de Pràctiques externes de caràcter 
curricular i extra curricular.  
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Tant el centre educatiu EAE com l’Ajuntament del Masnou desitgen establir el marc 
regulador de les relacions entre les parts i amb l’estudiant per a oferir a l’estudiant la 
possibilitat de combinar els coneixement teòrics i les competències de contingut pràctic, 
dotant d’una visió real de les problemàtiques que sorgeixen en la vida professional.   
 
El centre educatiu EAE ha facilitat la minuta de conveni de cooperació educativa reguladora 
de les pràctiques externes entre EAE Institución Superior de Formación Universitaria S.L 
(EAE). Aquesta minuta esdevindrà el marc regulador de les pràctiques acadèmiques 
externes de l’estudiant universitària i, en concret, per a regular les relacions entre 
l’estudiant, el centre educatiu i l’Ajuntament del Masnou.  
 
Els objectius que es volen assolir amb la realització de les pràctiques acadèmiques 
externes són els següents: 
 

a) Contribuir a la formació integral dels estudiants i les estudiants complementant el 
seu aprenentatge teòric i pràctic.  

b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat 
professional en que els estudiants i les estudiants hauran d’operar, contrastant i 
aplicant els coneixements adquirits.  

c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, 
personals i participatives.  

d) Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i 
millora la seva ocupabilitat futura. 

e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.  
 
Aquest acord de la Junta de Govern Local es pren en virtut de les delegacions efectuades 
per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre 
de 2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer.  Aprovar el conveni de col·laboració entre EAE Institución Superior de Formación 

Universitaria S.L (EAE) i l’Ajuntament del Masnou, per desenvolupar, per part de 
l’ alumna Carla Alemany Vergé, les pràctiques acadèmiques externes a 
l’Ajuntament del Masnou, en els termes indicats a la pròpia minuta de conveni i 
annexos corresponents. 

  
Segon.  Facultar l’Alcalde per a la signatura d’aquest conveni.  
 
Tercer.  Notificar l’acord al centre EAE Institución Superior de Formación Universitaria 

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

a) Activitats de promoció esportiva de caràcter regular. Escoles d'iniciació esportiva, 
esport escolar i federat de base fins a la categoria juvenil; esport federat de lleure; 
activitats esportives regulars no federades.  

b) Activitats esportives de caràcter extraordinari o puntual, que es realitzin fora de la 
programació habitual de temporada i a les quals es doni una rellevància especial.  

c) Manteniment d'instal·lacions i adquisició de material necessari per al 
desenvolupament de les activitats esportives esmentades.  

d) I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea 
d’esports.  

 
D’acord amb l’Ordenança i l’article 8 de les Bases s’ha d’aprovar i publicar la corresponent 
convocatòria i aquesta s’ha d’ajustar a allò previst a l’article 23.2 de la LGS.  
 
Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de 
conformitat amb allò previst a l’Ordenança i als articles 10 i 12 de les Bases, procedeix 
publicar el corresponent extracte i text d’aquesta convocatòria, en el qual es determina el 
termini de presentació de sol·licituds, enviant-lo a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, així com les dades estructurades, per tal de donar compliment al procediment 
establert a l’article 20.8 de la LGS.  
 
La consignació pressupostària del 2023 per a la concessió de les subvencions objecte de 
la present convocatòria serà de 35.000,00 euros i anirà a càrrec de la següent aplicació 
pressupostària: ES 34111 48003 Subvencions a entitats esportives.  
 
D’acord amb els informes favorables de la cap d’Àrea que formen part de l’expedient.  
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020.  
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
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Primer. - APROVAR la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva 
per a l’atorgament de subvencions a projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin 
per finalitat activitats esportives que duen a terme les entitats del municipi 
 
La convocatòria és per l’exercici 2023, en el marc de les Bases Reguladores Específiques 
aprovades per el Ple de data 16 de desembre de 2021, el text íntegre de la qual és el 
següent: 
 
CONVOCATÒRIA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES A 
ATORGAR PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ANY 2023 
 
1.- Indicació de l’aprovació de les Bases específiques reguladores i diari oficial on s’han 
publicat  
 
Per acord del Ple de data 16 de desembre de 2021, van ser aprovades les “Bases específiques 
reguladores de la concessió de subvencions a entitats a atorgar pel procediment de concurrència 
competitiva” (en endavant Bases), que tenen per finalitat dur a terme activitats esportives d’interès 
públic realitzades per entitats del municipi.  
 
Aquestes Bases van ser objecte de publicació definitiva en català i castellà al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, el dia 18 de febrer de 2022 amb CVE 202210027605 i CVE 202210027610, 
respectivament.  
 
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària  
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2023 per a la concessió de les subvencions 
objecte de la present convocatòria serà de 35.000,00 euros i anirà a càrrec de la següent aplicació 
pressupostària: ES 34111 48003 Subvencions a entitats esportives.  
 
3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions  
 
1. L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes i /o activitats 

generals d’interès públic que duen a terme entitats en algun dels àmbits següents:  
a) Activitats de promoció esportiva de caràcter regular. Escoles d'iniciació esportiva, esport 

escolar i federat de base fins a la categoria juvenil; esport federat de lleure; activitats 
esportives regulars no federades.  

b) Activitats esportives de caràcter extraordinari o puntual, que es realitzin fora de la 
programació habitual de temporada i a les quals es doni una rellevància especial.  

c) Manteniment d'instal·lacions i adquisició de material necessari per al desenvolupament de 
les activitats esportives esmentades.  

d) I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea 
d’esports.  

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

3. Per tal de donar compliment a les previsions del Pla Estratègic de Subvencions 2023-2024 i 
d’acord amb les Bases d’Execució del pressupost 2023, aquestes subvencions hauran de 
fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat el suport a activitats 
esportives.  
 

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

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

2. Així mateix, han de reunir les següents condicions:  
a) D'acord amb allò indicat a l'article 12.3.b) de l'Ordenança general de subvencions de 

l'Ajuntament del Masnou, les entitats beneficiàries de les subvencions hauran d'estar 
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inscrites al Registre d'Entitats. Alternativament, les entitats hauran de presentar, juntament 
amb la sol·licitud de subvenció, la documentació necessària per a la inscripció al Registre 
esmentat.  

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

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

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

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

a) DNI de la persona representant legal.  
b) Escriptura de constitució o Estatuts, sempre que sigui diferent del que consta al Registre 

Municipal d’Entitats.  
c) Poders de representació i/o certificat expedit la persona que ostenti la Secretaria de l’entitat 

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

d) Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària, només en cas d’estar en procés 
d’inscripció al REM  

e) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 
beneficiària d’acord amb el model normalitzat FOR001.  

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

g) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model normalitzat 
FOR001.  

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

i) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model 
normalitzat FOR001.  

j) Declaració responsable de disposar, dels esportistes participants als projectes o activitats 
objecte d’aquesta sol·licitud, de la corresponent autorització a lliurar les dades personals 
que l’ajuntament pugui necessitar, amb l’única finalitat de poder fiscalitzar la subvenció 
atorgada. 

k) Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social.  

l) Altra documentació que l’entitat consideri rellevant.  
 

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

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

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

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

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

5. Només es tramitarà una sol·licitud de subvenció per entitat. En el cas que una entitat 
presenti més d'una sol·licitud, s'entendrà que la sol·licitud vàlida és la darrera i es 
desestimaran les restants  
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6. La presentació de la sol·licitud per a l'atorgament de les subvencions regulades en aquestes 
bases específiques implica la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament 
de dades de caràcter personal i la seva publicació en els termes que es preveuen a la 
normativa vigent en matèria de subvencions i de transparència.  

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

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

previstes en les presents bases serà l’Àrea de Comunitat i Persones, mitjançant la Cap o lloc de 
treball que assumeixi les seves funcions.  

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

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

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

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

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

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

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

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

10.- Termini de resolució i de notificació  
 
1. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del 

termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.  
2. El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar 

des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
3. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.  
4. La notificació de la resolució es realitzarà a cada entitat beneficiària. D’acord amb l’article 40 de 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, es tramitarà en un termini de deu dies des de la data d’aprovació de la resolució.  
 

11.- Reformulació  
 
1. Quan una entitat beneficiària de subvenció hagi de modificar alguna de les condicions 

exposades en la sol·licitud, haurà de sol·licitar la reformulació de la subvenció atorgada.  
2. Aquesta sol·licitud de reformulació s'haurà de fer mitjançant una instància en la qual es 

detallaran totes les modificacions que s'han fet sobre la sol·licitud de subvenció inicial.  
3. La sol·licitud de reformulació s'haurà de lliurar al registre general d'entrada de l'Ajuntament dins 

del termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la concessió de la subvenció 
a l'entitat beneficiària.  
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4. La reformulació haurà de ser aprovada per l’òrgan competent i podrà donar lloc a una 
modificació de la subvenció atorgada inicialment, previ informe tècnic, en aplicació dels criteris 
de valoració previstos en aquestes bases específiques.  

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

6. La manca de resolució dins d'aquest termini té caràcter desestimatori.  
 
12.- Acceptació de la subvenció  
 
Les subvencions que s'atorguin es consideraran acceptades si no es produeix una renúncia 
expressa de l'entitat beneficiària, dins del termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la 
notificació de la concessió de la subvenció.  
 
13.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció  
 
1. Les subvencions s’atorgaran a aquelles entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats al present article.  
2. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents 
criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada en les Bases: 
 

Criteris  Puntuació 
màxima 

1. Promoció de l’esport i de l’activitat física de base  
(núm. d’esportistes federats o dins del Consell Esportiu del Maresme 
d’esport base) 

40 

2. Promoció a l’esport i a l’activitat física dels gèneres no majoritaris 
(núm. d’esportistes federats o dins del Consell Esportiu del Maresme)  

10 

3. Promoció de l’esport i de l’activitat física adaptada a les diversitats 
funcionals 
(de 5 a 10 esportistes = 5 punts / més de 10 esportistes = 10 punts) 

10 

4. Promoció de l’esport i de l’activitat física entre els veïns del Masnou  
(núm. d’esportistes federats o dins del Consell Esportiu del Maresme 
empadronats al Masnou) 

30 

5. Promoció de l’associacionisme al mon de l’esport i de l’activitat física del 
Masnou  
(de 5 a 10 persones dins la junta directiva= 5 punts / més de 10 persones 
= 10 punts) 

10 

Total  100 
*En els punts 1, 2 i 4 es donarà la màxima puntuació a l’entitat que tingui el major nombre 
d’esportistes. Per a la puntuació de les altres entitats, s’aplicarà una regla de tres entre el 
nombre d’esportistes de l’entitat que en té més i el nombre d’esportistes de cada una de les 
altres entitats. 
*El nombre de persones que es facin constar, hauran de referir-se a la data d’aquesta 
sol·licitud . 

 
14.- Import individualitzat de les subvencions  
1. L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de 

forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.  
2. L'import de cada subvenció individualitzada dependrà de la puntuació obtinguda per cada 

sol·licitud, de la suma de les puntuacions atorgades a totes les sol·licituds valorades i del crèdit 
pressupostari màxim corresponent a la convocatòria, i es calcula aplicant la fórmula següent:   

 
En què:  

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

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

sol·licitat.  
4. Si després del càlcul de totes les subvencions individualitzades restés crèdit pressupostari no 

assignat, es procedirà a repartiments successius d'aquest, seguint els mateixos criteris. 
Alternativament, l'òrgan que resolgui l'adjudicació de les subvencions podrà determinar que les 
diferències per excés restin com a crèdit no disposat. 
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15.- Mitjans publicació  
 
La notificació de la resolució es farà mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la web municipal.  
 
16.- Pagament de les subvencions  
 
1. El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins del 

termini establert els justificants corresponents. S'efectuarà després de la presentació de les 
justificacions de les activitats subvencionades, i una vegada s'ha procedit a la seva comprovació.  

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

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

17.- Termini i forma de justificació  
 
1. Les subvencions atorgades es justificaran, com a màxim, fins el 31 de gener del 2024.  
2. Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de justificar el compliment de les condicions 

imposades i de la consecució dels objectius prevists en l'acte de concessió de la subvenció.  
3. Quan el pressupost de l'activitat presentat amb la justificació per l'entitat beneficiària de la 

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

 
4. La justificació s'haurà de fer, d'acord amb allò contemplat en el Capítol II de la LGS, el Reglament 

de la Llei General de Subvencions (aprovat pel Reial Decret 887/2006) i l'Ordenança general de 
subvencions de l'Ajuntament del Masnou:  

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

 

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

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

[1] Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb 
identificació de la persona proveïdora o creditora i del document, el seu import, 
data d’emissió i la data de pagament. Quan s’escaigui s’indicaran les 
desviacions sobre el pressupost inicial.  
[2] Originals o còpia compulsada de les factures o dels documents de valor 
probatori equivalent als que s’esmenten al punt anterior i la documentació 
acreditativa del pagament.  
[3] Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i procedència.  
[4] Si s’escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de 
romanents no aplicats, així com dels interessos que se’n derivin.  
 

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

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

 

• Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 
presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i 
els resultats obtinguts.  
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• Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, que contindrà:  
 

[1] Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb 
identificació de la persona proveïdora o creditora i del document, el seu import, 
data d’emissió i la data de pagament. Quan s’escaigui s’indicaran les 
desviacions sobre el pressupost inicial.  
[2] Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i procedència.  
[3] Si s’escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de 
romanents no aplicats, així com dels interessos que se’n derivin.  

 

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

 

5. La documentació aportada per l'entitat beneficiària de la subvenció serà revisada per la comissió 
d’examen i valoració segons s’especifica en les Bases, la qual comprovarà l'aplicació adequada 
de la subvenció amb els justificants originals, i d'acord amb la sol·licitud efectuada.  
 

6. En el cas de la presentació de compte justificatiu simplificat, d’acord amb el que estableix l’article 
75.3 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat 
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, es duran a terme les comprovacions conforme a la 
normativa reguladora del control financer. 

 

18.- Règim de recursos  
 

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

Segon.- ESTABLIR que el termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils 
a comptar des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria al BOPB.  
 
Tercer.- AUTORITZAR una despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de 35.000,00 euros (trenta-cinc mil euros) amb càrrec a l’aplicació ES 34111 48003 
Subvencions a entitats esportives, centre de cost ESPACT, de l’exercici 2023.  
 

Quart.- PUBLICAR les dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present 
convocatòria, de conformitat amb allò que estableixen els articles 19.2 i 19.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 20.8 de la Llei General de 

Subvencions. 
 

Cinquè.- PUBLICAR així mateix aquesta convocatòria al tauler d’anuncis de la corporació.  
 

Sisè.- COMUNICAR aquest acord a Tresoreria i Intervenció municipal.  
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 

Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
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 d'ajuts econòmics de caràcter social, relació 3/2023. 
 
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 X2023003472, X2023002644, X2023004080, 
X2023004219 i X2023004260. 
 
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 1.726,17 €, 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 3/2023 per import de 1.726,17 €. 
 
Segon. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 1.726,17 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 23 AS 23111 48000, centre de cost SOCEBA, amb el detall per 
pagaments següent: 
 

AJUTS SOCIALS RELACIÓ 3/2023 BPM2023/3786 

Nº Expedient 
Beneficiari ajut Pagament Beneficiari/endossatari  

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

1 X2023003472 ***2840** ***4217** 
Segons consta a l'informe 
tècnic 

210,00 € 

2 X2023002644 ***7159** G63577522 Lleureka Projectes Educatius 84,00 € 

3 X2023004080 ***4875** G62441324 
Fundació Privada Pedagògica 
Bergantí 

150,00 € 

4 X2023004219 ***9525** ***7029** 
Segons consta a l'informe 
tècnic 

432,00 € 

5 X2023004260 ***0845** ***0845** 
Segons consta a l'informe 
tècnic 

850,17 € 

TOTAL 1.726,17 € 

 
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. 
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Cinquè. Donar compte d’aquests acords a la BDNS, a la Intervenció i a la Tresoreria 
Municipal, als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
9. - Convocatòria de la 44a edició dels Premis Literaris Goleta i Bergantí de Poesia i 
Narrativa Catalana. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que 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).  
  
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 22 de desembre de 2010, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província CVE-Núm. de registre 022011006086, corresponent al dia 17 de 
març de 2011 (en endavant l’Ordenança).  
  
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 10 que la concurrència competitiva 
és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 
22 de la LGS.  
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
des de l’Àrea de Comunitat i Persones es vol fomentar projectes/activitats d’interès públic 
o social que tinguin per finalitat el suport a activitats d’interès públic que duen a terme les 
entitats, en els àmbits del civisme, el consum responsable, la cultura, l’ensenyament, la 
igualtat de gènere, la infància, la joventut, la participació ciutadana, la salut pública i altres 
de competència municipal. 
  
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de mil tres-cents 
cinquanta euros (1.350,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23.CU.33210.22001 
Adquisició fons bibliogràfic, centre de cost BIBSER del pressupost de l’exercici 2023.  
  
Atès que en data 20 de febrer de 2020 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va adoptar l’acord 
d’aprovació inicial de les bases dels Premis Literaris Goleta i Bergantí, de narrativa i poesia 
catalana.  
  
Vist que l’expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies 
hàbils, interrompuda per l’aplicació del que disposava l’apartat quart de la disposició 
addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificada pel Reial Decret 
465/2020, de 17 de març i represa; en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per 
mitjà de l’anunci publicat en data 3 de març de 2020, i al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament.  
  
Vist que en no haver-se presentat reclamacions ni al·legacions durant el termini d’exposició 
pública van quedar automàticament elevades a definitives les Bases dels Premis Literaris 
Goleta i Bergantí, de narrativa i poesia catalanes que figuren a l’expedient.  
  
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, 
i de conformitat amb allò previst a l’article 19 de l’Ordenança, procedeix publicar el 
corresponent extracte i text d’aquesta convocatòria, en el qual es determina el termini de 
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presentació de sol·licituds, enviant-los a la Base de Dades Nacional de Subvencions, així 
com les dades estructurades, per tal de donar compliment al procediment establert a  
l’article 20.8 de la LGS 
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria de la 44a edició dels Premis Literaris Goleta i Bergantí, de 
narrativa i poesia catalanes que es realitzen des de la regidoria de Cultura i la Biblioteca 
Joan Coromines, d’acord amb les Bases dels Premis Literaris Goleta i Bergantí, de 
narrativa i poesia catalanes, d’acord amb les bases definitives publicades en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, de data 24 de juliol de 2020. 
 
“CONVOCATÒRIA DE LA 44A EDICIÓ DELS PREMIS LITERARIS GOLETA I 
BERGANTÍ, DE NARRATIVA I POESIA CATALANES QUE ES REALITZEN DES DE LA 
REGIDORIA DE CULTURA I LA BIBLIOTECA JOAN COROMINES 

 
1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores Específiques i diari oficial on s’han 
publicat   
  
Per acord del Ple de data 20 de febrer de 2020 l’Ajuntament del Masnou va adoptar l’acord 
d’aprovació inicial de les bases dels Premis Literaris Goleta i Bergantí, de narrativa i poesia catalana.   
  
Aquestes Bases Reguladores Específiques van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, en data 24 de juliol de 2020 i número de registre CVE 2020019434.   
  
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària   
  
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2023 per a la concessió de les subvencions 
objecte de la present convocatòria serà de mil tres-cents cinquanta euros  (1.350 €) i anirà a càrrec 
de l’aplicació pressupostària següent: 23 CU 33210 22001 Adquisició de fons bibliogràfic. Els 
primers premis estaran dotats amb un val per a bescanviar per un lot de llibres per valor de 150€ i 
els segons premis estaran dotats amb un val per a bescanviar per un lot de llibres per valor de 75€.   
  
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.   
  
Els vals dels lots de llibres es podran bescanviar a la llibreria QuatreCincU, carrer Comas, 4 d’Alella. 
El termini de per a fer-los efectius serà de 60 dies a comptar des de la data de resolució del jurat.   
  
3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions   
  
1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes/activitats que 
tinguin com a objectiu activitats d’interès públic en l’àmbit de: Cultura. Promoció i foment de la 
lectura; arts plàstiques; arts escèniques; protecció i promoció del patrimoni; lleure; festes populars 
i tradicionals.   
  
2.- Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar 
projectes/activitats desenvolupats/ades des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2023.   
  
3.- Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 
d’acord amb les previsions del pla estratègic de subvencions per al present any, aquestes 
subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat 
el suport a activitats d’interès públic que duen a terme les entitats, en els àmbits del civisme, el 
consum responsable, la cultura, l’ensenyament, la igualtat de gènere, la infància, la joventut, la 
participació ciutadana, la salut pública i altres de competència municipal.   
 
4.- Procediment de concessió   
  
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva.   
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5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los   
  
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques que compleixin les 
següents condicions: Residents al Masnou o alumnes d’un centre escolar de la vila en edats 
compreses entre 9 i 18 anys complerts abans del 25 d’abril de 2023.   
  
Les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establertes en 
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estaran subjectes al 
compliment dels requisits dels premiats com a beneficiaris de la subvenció i acreditar que es troben 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i davant la seguretat social. 
 
El fet de concursar dona per acceptat el consentiment per la consulta i obtenció de documents 
generats per l’Ajuntament o altres administracions públiques que acreditin que es troben al corrent 
en el compliment de les seves obligacions tributaries i davant la seguretat social. 
 
 6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds   
  
Totes les sol·licituds s’hauran de trametre per correu electrònic  a l’adreça: 
goletaiberganti@elmasnou.cat des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPB 
fins el dia 25 d’abril de 2023 
  
La data límit per a presentar les sol·licituds serà el 25 d’abril de 2023.   
  
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les bases 
generals dels premis que la regulen.   
  
El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds presentades serà el dia 1 de juny de 2023.   
  
7.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió   
  
L’òrgan responsable serà un jurat sis membres, tres per narrativa i tres per poesia, representatius 
de diferents àmbits culturals i arrelats al municipi, el que proposarà la concessió.   
 
8.- Termini de resolució   
  
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini 
establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.   
  
La resolució del jurat es farà pública en el decurs de l’acte de lliurament de premis el dia 1 de juny 
de 2023 a les 18.30 h a la sala Joan Comellas de l’Ajuntament del Masnou.   
  
La data límit per a bescanviar els vals dels lots dels llibres serà 60 dies a comptar des de la data de 
la resolució del jurat dia 1 de juny de 2023.   
  
9. - Criteris objectius d’atorgament de la subvenció   
  
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els 
següents criteris objectius.   
  
Forma de puntuació dels treballs   
  
Els treballs es valoraran  tenint en compte el grau de qualitat literària, correcció estilística i 
ortogràfica atorgant una puntuació de l’1 al 10 en funció del grau de compliment d’aquests criteris 
de correcció. 
   
De tots els treballs presentats, es farà una selecció prèvia, que el jurat cregui oportuna, i amb un 
acord unànime.   
  
A partir d’ací es passaran a valorar els treballs escollits d’un en un.   
  
Se sumaran les puntuacions dels tres membres del Jurat de poesia i els tres membres del Jurat de 
narrativa. 
  
En cas d’empat a punts: Es valorarà la mitjana de puntuació: s’anul·larà la puntuació més gran i la 
més petita, quedant la puntuació del mig com a definitiva:   
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Exemple:   
  
Treball núm. 1 5, 6, 8 = 19 punts.   
  
Treball núm. 2 8, 7, 4 = 19 punts.   
  
Per tant el guanyador serà el treball núm. 2 amb 7 punts.   
  
Si continués l’empat, el Jurat farà una nova votació, amb els dos finalistes que hagin quedat.   
  
Si el jurat no arriba a cap acord en la selecció prèvia dels treballs, s’hauran d’escollir els treballs 
que tots els membres del jurat creguin que poden optar al premi i fer la valoració un a un.   
  
A partir d’ací, la valoració seguirà els mateixos passos que l’anterior.   
  
Els finalistes poden ser com a màxim dos.   
  
10.- Mitjans de notificació o publicació   
  
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un 
termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a 
l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i segons el que estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici de la seva publicació en 
altres diaris o butlletins oficials.   
  
També es procedirà a la publicació de l’extracte de la convocatòria de subvencions mitjançant la 
Base de Dades Nacional de subvencions, així com les subvencions concedides, en els termes 
establerts a la Llei general de subvencions.”   
  
11.- Drets d’autoria   
  
La propietat de les obres presentades serà dels seus autors. L’Ajuntament del Masnou es reserva 
el dret a fer una primera publicació i reproduir les obres, totalment o parcial, en publicacions 
posteriors o en edicions pròpies de l’Ajuntament del Masnou, així com al web: www.elmasnou.cat, 
sempre fent-ne referència a l’autor.   
  
12.- Mostra Literària del Maresme   
  
L’ajuntament del Masnou presentarà les obres guanyadores a la fase comarcal de la Mostra Literària 
del Maresme. Les obres presentades als Premis Goleta i Bergantí de Narrativa i Poesia Catalanes 
que no es corresponguin a les categories convocades es presentaran de forma directa a la fase 
comarcal de la Mostra Literària del Maresme.”  
 

Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de mil tres-cents cinquanta 
euros (1.350 €), en concepte del premis Goleta i Bergantí de narrativa i poesia catalanes 
de 2023, amb càrrec a la aplicació pressupostària 23.CU.33210.22001 Adquisició fons 
bibliogràfic, a favor del proveïdor Jaume Ponsa Peña amb NIF 35051949H (llibreria 
QuatreCincU d’Alella). 
 
Tercer.- PUBLICAR aquesta convocatòria al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament del 
Masnou (e-tauler). 
 
Quart.- COMUNICAR aquest acord a Tresoreria i Intervenció municipal. 
 
Cinquè.- COMUNICAR les dades estructurades i el text de la present convocatòria a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, de conformitat amb allò que estableixen els 
articles 19.2 i 19.3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 20.8 
de la Llei General de Subvencions. 
 
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. 

 
10. - Ampliació de places de l'escola bressol municipal Sol Solet. 
 

L’oferta de places públiques d’I2 a les escoles bressol municipals no és suficient per 
atendre la demanda de sol·licituds de preinscripció, que ha augmentat des de l’aplicació de 
la tarifació social a les quotes i amb l’anunci de gratuïtat per a les famílies amb infants 
nascuts l’any 2020 escolaritzats en llars d’infants públiques. 
 

Actualment el Masnou compta amb una oferta pública de 40 places d’I2 durant el curs 
2022/23, dividides en un grup de 20 places a l’escola bressol municipal Sol Solet, i un 
altre grup de 20 places a l’escola bressol municipal La Barqueta. 
 
Per pal·liar aquest dèficit, l’Ajuntament del Masnou es disposa a ampliar 20 places del 
curs d’I2 a l’escola bressol municipal Sol Solet. 
 
Vist l’informe favorable de la tècnica d’Educació de data 24 de febrer de 2023. 
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 

 

Primer. Aprovar l’ampliació d’un grup d’I2, 20 places, a l’escola bressol municipal Sol Solet. 
 
Segon. Realitzar els tràmits corresponents amb el Departament d’Educació per modificar 
el conveni de creació d’una llar d’infants de titularitat municipal per a l’ampliació d’un grup. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 

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

 
11. - Aprovació del contracte menor pel servei de direcció facultativa i de coordinació 
de seguretat i salut de l’obra del Pla de xoc de calçades, voreres i accessibilitat 2022. 
 

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

Una de les línies d’actuació que s’inclou dins del Pla d’Actuació Municipal del Masnou pel 
mandat 2019-2023 comporta la realització d’un pla de xoc de millora de voreres, calçades 
i accessibilitat. 
 

Un cop aprovat el projecte tècnic que defineix l’abast de les actuacions i un cop adjudicades 
les obres a l’empresa UTE CCDL BARCELONÈS-MARESME, és necessari disposar del 
servei de direcció facultativa i de coordinació de seguretat i salut de l’obra per tirar endavant 
amb l’actuació. 
 

El tècnic de Manteniment i Via Pública ha emès un informe on manifesta la necessitat de 
contractar una empresa externa per realitzar aquest servei, així com el compliment de la 
normativa en matèria de contractació (art. 118 LCSP) i, vistos els pressupostos incorporats 
a l’expedient, proposa contractar l’empresa EiPO, S.L.  amb CIF B59546432 per un import 
de total de 9.657,62 € (7.981,50 € + 1.676,12 € d’ IVA). 
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Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer.- Acceptar la justificació de la necessitat així com del compliment de la normativa 
en matèria de contractació (art. 118 LCSP) en els termes de l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Segon.- Adjudicar el contracte menor pel servei de direcció facultativa i de coordinació de 
seguretat i salut de l’obra del Pla de xoc de calçades, voreres i accessibilitat a l’empresa 
EiPO Estudis i Projectes d’Urbanisme i Obres Públiques, S.L., amb CIF B59546432, per un 
import de 7.981,50 euros més el 21% d’IVA, que fan un import total de 9.657,62 euros.  
 
Tercer .- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al contracte esmentat, per import 
de  9.657,62 euros IVA inclòs amb càrrec a la partida MS.15300,61901, ‘Pla de xoc i 
accessibilitat de voreres i calçades’, projecte 2022/2/MS/1 i amb codi de centre de cost 
VIESPU. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 

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

 
12. - Aprovació del contracte menor de les obres d'arranjament de les canals de 
recollida d'aigües pluvials de les cobertes de l'Equipament Cívic Els Vienesos. 
 
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 i conservació dels edificis municipals. 

 
En el desenvolupament d’aquesta competència s’ha detectat que l’equipament dels 
Vienesos pateix filtracions d’aigua des de fa mesos i, arran de les inspeccions tècniques 
realitzades, s’ha comprovat que l’origen d’aquestes es troba en el mal estat de les 
canalitzacions d’aigües pluvials de les cobertes.  
 
El tècnic de Manteniment d’Equipaments Municipals ha emès un informe on manifesta la 
necessitat de contractar una empresa externa, especialitzada i amb els recursos 
necessaris, per realitzar obres d’arranjament i neteja de les diferents cobertes d’aquest 
equipament. 
 
En aquest informe el responsable justifica aquesta necessitat i el compliment de la 
normativa en matèria de contractació (art. 118 LCSP) i, vist que el pressupost incorporat a  
l’expedient s’ajusta a preus de mercat, proposa contractar l’empresa Camilo Fernández, 
S.L., per un import de 9.559,00 euros (7.900,00 euros + 1.659,00 euros d’IVA). 
 
Fonaments de dret 
 

1. Bases del pressupost municipal. 
 

2. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
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Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer.- Acceptar la justificació de la necessitat així com del compliment de la normativa 
en matèria de contractació (art. 118 LCSP) en els termes de l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Segon.- Adjudicar el contracte menor per l’obra d’arranjament de les canals de recollida 
d’aigües pluvials de les cobertes de l’edifici de Vienesos a l’empresa Camilo Fernández, 
S.L., amb C.I.F. B59910190, per un import de 7.900,00 euros més el 21% d’IVA, que fan 
un import total de 9.559,00 euros.  
 
Tercer .- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al contracte esmentat, per import 
de  9.559,00 euros IVA inclòs amb càrrec a la partida MS.93300,21200 (EVIENE), 
Manteniment i conservació edificis polivalents.      
 
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. 

 
Fora de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència, aprovada per unanimitat dels 
assistents, s’adopten els acords següents: 
 
12.1 - Aprovació inicial del projecte executiu d'ampliació de l'escola bressol 
municipal Sol Solet del Masnou, expedient X2023004590. 
 
Amb data 1 de desembre de 2022, per decret del regidor delegat d’Urbanisme i Obres, es 
va adjudicar el contracte menor del servei per a la redacció del projecte d’ampliació de 
l’escola bressol municipal Sol Solet del Masnou per un preu de 5.500 €, IVA del 21 % 
exclòs, a l’arquitecta Blanca Borràs Quintanal amb NIF 47274863L. Expedient de 
contractació menor X2022021683. 
 
Amb data 28 de febrer de 2023, l’arquitecta Blanca Borràs Quintanal va presentar el 
projecte executiu d’ampliació de l’escola bressol municipal Sol Solet del Masnou, amb un 
pressupost de 120.848,38 €, exclòs l’IVA del 21 %. Expedient de projecte d’obra pública 
X2023004590. 
 
Amb data 28 de febrer de 2023, el tècnic d’obres municipal va emetre informe favorable al 
referit projecte d’obres, el qual es transcriu literalment a continuació: 

 
“ INFORME  
 
En data 28 de febrer de 2023, la arquitecta Blanca Borràs Quintanal, va presentar el 
projecte executiu d’ampliació de l’escola bressol Sol Solet.  
 
Es redacta el present informe als efectes de la seva revisió documental i l'adequació 
del projecte a la normativa urbanística d'obligat compliment.  
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Característiques del projecte  
 
Es proposa l’ampliació de l’equipament existent, creació de nous mòduls, per a 
ampliar la sala polivalent, i per a donar a la última aula la zona de banys i magatzem 
particular dels infants. Per a això, s’afegeixen tres mòduls tipus M1, i un mòdul tipus 
M2 prefabricats, en les façanes sud, de similars característiques als existents Els 
usos previstos a la documentació tècnica són compatibles amb el règim que preveu 
la normativa urbanística del TRPGOU.  
 
La superfície construïda d’ampliació és de 57,52 m².  
 
Els usos previstos en el projecte són compatibles amb el règim que preveu la 
normativa urbanística del TRPGOU clau 5a.  
 

Contingut documental  
El projecte conté els documents mínims establerts per l'article 233 de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic.  
 

Adequació a la normativa  
El projecte s’adequa a la normativa vigent.  

 
Instal·lacions  
D'acord amb l'objecte de l'informe no s'ha fet revisió de les instal·lacions.  

 
Seguretat i salut  
El projecte incorpora l'Estudi de Seguretat i Salut.  
 
Pressupost  
El pressupost de les obres ascendeix a 120.848,38 € sense IVA. El tipus d’IVA a 
aplicar es del 21% que suposa un import de 25.378,16 €. Essent el valor total de 
l’obra IVA inclòs de 146.226,54 €  
 
D'acord amb l'objecte de l'informe no s'ha fet revisió d'amidaments. 
 
Informes sectorials  
A criteri del tècnic que subscriu, no s'escau la sol·licitud d'informes sectorials.  
Un cop aprovat el projecte inicialment es comunicarà als serveis territorials la 
modificació segons decret 122/2012 article 12.  
 
Proposta:  
Un cop examinada la documentació presentada, pel que fa al seu contingut formal i 
la justificació de la normativa urbanística, informo favorablement el projecte executiu 
d’ampliació de l’Escola Bressol Sol Solet del Masnou, redactat per la arquitecta 
Blanca Borràs Quintanal.  
 
Un cop aprovat inicialment, el projecte haurà de sotmetre's al termini d'exposició 
pública d'acord amb la legislació vigent. (art. 37 del ROAS).´´------------------------------- 

 
Amb data 28 de febrer de 2023, el tècnic de gestió de l’Àrea de Territori va emetre informe 
jurídic favorable referit a la tramitació regulada legislativament en relació amb el projecte 
esmentat. 
 
Amb data 28 de febrer de 2023, el tècnic de gestió de l’Àrea de Territori va emetre informe 
jurídic favorable en relació amb la possibilitat de declarar la urgència en la tramitació de 
l’expedient administratiu d’aprovació del projecte d’obra pública, reduint-se a la meitat els 
terminis regulats legalment i reglamentària, en donar-se compliment a l’establert a l’article 
33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions 
públiques. A continuació, es transcriu literalment el seu contingut íntegre:  
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`` INFORME JURÍDIC 
 
Fonaments fàctics  
 
Amb data 1 de desembre de 2022, per decret del regidor delegat d’Urbanisme i 
Obres, es va adjudicar el contracte menor del servei per a la redacció del projecte 
d’ampliació de l’escola bressol municipal Sol Solet del Masnou per un preu de 5.500 
€, IVA del 21 % exclòs, a la senyora Blanca Borràs Quintanal amb NIF 47274863L. 
Expedient de contractació menor X2022021683.  
 
Amb data 28 de febrer de 2023, la senyora Blanca Borràs Quintanal va presentar el 
projecte d’ampliació de l’escola bressol municipal Sol Solet del Masnou amb un 
pressupost de 120.848,38 €, IVA del 21 % exclòs. 
 
Amb data 28 de febrer de 2023, el tècnic d’obres municipal va informar favorablement 
el projecte d’obres presentat per la senyora Blanca Borràs Quintanal. Expedient de 
projecte d’obra pública X2023004590.  

 
Les obres de l’escola bressol es justifiquen en la necessitat d’oferir el servei públic 
d’educació infantil a un número major d’infants de la vila que el que actualment es 
presta. Per tant, és necessari incrementar el número actual de places que s’ofereix 
atesa l’alta demanda d’aquest servei municipal, necessitat que es pot satisfer amb 
l’ampliació del centre.  
 
És raó d’interès públic que es pugui oferir el servei educatiu ampliat abans de l’inici 
del nou curs escolar 2023/2024 que tindrà lloc al mes de setembre del 2023.  
 
En conseqüència, és també raó d’interès públic que es puguin executar les obres 
d’ampliació de l’escola bressol municipal, preferentment, durant el mes d’agost del 
2023, en trobar-se tancades les instal·lacions del centre. Així, s’evitarien les molèsties 
pròpies de les obres als usuaris de les instal·lacions educatives.  
 
Considerant, a més, que resta pendent iniciar el procediment de licitació per 
procediment obert que permeti adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra 
pública, és raó d’interès públic que es puguin reduir a la meitat els terminis del 
procediment d’aprovació del projecte que fonamentarà la contractació perquè, en 
darrera instància, s’avancin en el temps els tràmits per arribar a la formalització del 
contracte administratiu d’obres. 
 
Fonaments jurídics  
 
La regulació principal dels projectes d’obra pública, així com la tramitació del 
procediment per a la seva aprovació, ve regulada en el següents corpus jurídic:  

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: art. 233 i 
Disposició addicional 2a.  

• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya: article 235.  

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local: arts. 21 i 22, pel 
que fa a la competència d’aprovació dels projectes.  

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals de Catalunya: arts. 37 i 38.  

 
Pel que fa a la competència per a l’aprovació de projectes d’obra pública dels ens 
locals, aquesta correspon per determinació legal a l’alcalde en ésser un projecte 
previst en el pressupost municipal i també competent l’alcalde per a la seva aprovació 
i posterior contractació de les obres contemplades en el projecte. Tanmateix, a 
l’Ajuntament del Masnou n’és competent la Junta de Govern Local per delegació de 
l’alcalde mitjançant el Decret núm. 2020LLDA002254 de 23 de novembre de 2020 
(publicació al BOPB de data 01 de desembre de 2020).  
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Pel que fa a la tramitació d’urgència de l’expedient administratiu, l’article 33 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques determina que:  
 
1. Quan raons d’interès públic ho aconsellin, es podrà acordar, d’ofici o a petició de 
l’interessat, l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, per la qual es 
reduiran a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, excepte els 
relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.  

 
2. No cabrà cap recurs contra l’acord que declari l’aplicació de la tramitació d’urgència 
al procediment, sense perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al 
procediment.  

 
Conclusions  
 
D’acord amb els fonaments fàctics i jurídics anteriorment exposats, INFORMO 
FAVORABLEMENT que la Junta de Govern Local, com a òrgan competent, declari 
la urgència en la tramitació de l’expedient X2023004590 d’aprovació del projecte 
d’ampliació de l’escola bressol municipal Sol Solet del Masnou, considerant que es 
donen raons d’interès públic que ho justifiquen.  
 
Aquest és el meu criteri jurídic, amb caràcter no vinculant, que sotmeto a qualsevol 
millor fonamentat en Dret. Tanmateix, l’Ajuntament resoldrà 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 (publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020).  
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
1. Declarar la urgència de la tramitació de l’expedient administratiu X2023004590, 

d’aprovació del projecte executiu d’ampliació de l’escola bressol municipal Sol Solet del 
Masnou, reduint-se a la meitat els terminis establerts legalment i reglamentària en 
donar-se raons d’interès públic que ho justifiquen, d’acord amb l’establert a l’informe 
jurídic favorable del tècnic de gestió de l’Àrea de Territori de data 28 de febrer de 2023 
i amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 

2. Aprovar inicialment el projecte executiu d’ampliació de l’escola bressol municipal Sol 
Solet del Masnou, amb un pressupost de 120.848,38 €, IVA exclòs, que amb l’IVA del 
21 % inclòs ascendeix a la quantitat de 146.226,54 €, redactat per l’arquitecta Blanca 
Borràs Quintanal amb NIF 47274863L, una vegada ha estat informat favorablement pel 
tècnic d’obres municipal amb data 28 de febrer de 2023, el contingut del qual es 
reprodueix literalment a la part expositiva de la present resolució. 

  
3. Sotmetre a informació pública aquest projecte d’obres durant el termini de quinze dies 

hàbils, conforme al que estableixen els articles 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 33 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 
4. Considerar-lo aprovat definitivament a tots els efectes, en el supòsit que no s’hi 

presentin reclamacions de cap tipus durant el període d’informació pública esmentat. 
 
5. Notificar aquests acords a l’arquitecta Blanca Borràs Quintanal, redactora del projecte. 
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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. 

 
12.2. - Concessió d'una pròrroga contractual. Obres de millora del passatge de la 
Riera del Masnou, Licitació LIC 20/2022. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 13 d’octubre de 2022, 
es va adjudicar el contracte administratiu de les obres relatives al projecte de millora de 
l’àmbit del passatge de la Riera del Masnou (licitació LIC 20/2022) a l’empresa 
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL per un preu d’adjudicació de 138.560,39 €, IVA del 
21% inclòs.  
 
De conformitat amb la clàusula 5a del plec de clàusules administratives particulars que 
regeix la present LIC 20/2022, el termini màxim d’execució de les obres és de dos (2) mesos 
a comptar des del dia en què se signi l’acta de comprovació del replanteig.  
 
L’acta de comprovació del replanteig es va signar el dia 09 de gener de 2023. En 
conseqüència, el termini d’execució de les obres havia de finalitzar com a màxim el dia 09 
de març de 2023.  
 
Amb data 27 de febrer de 2023, el senyor Guillermo Fernández Ávila, en representació de 
l’empresa adjudicatària CONSTRUCCIONES FERTRES, SL, va presentar un escrit a 
l’Ajuntament sol·licitant una ampliació del termini per finalitzar l’execució de les obres de 
referència.   
 
Amb data 1 de març de 2023, l’arquitecta municipal i responsable del contracte va emetre 
el següent informe favorable, que transcrit literalment diu: 
 

“En data 09 de gener de 2023 es va procedir a la signatura de l’acta de replanteig i inici 
d’obres relatives al projecte de millora de l’àmbit del passatge de la Riera del Masnou. 
D’acord amb el contracte subscrit amb l’empresa constructora Construcciones Fertres, 
S.L. el termini d’execució de les obres és de 2 mesos, essent la data de finalització 
màxima de les obres el 9 de març de 2023. 
 

En data 28 de febrer de 2023, el senyor Guillermo Fernández Avila, en representació 
de l’empresa Construcciones Fertres S.L., presenta una instància amb la sol·licitud 
d’ampliació de termini per la finalització de les obres de millora de l’àmbit del passatge 
de la riera del Masnou. Els motius exposats són les canalitzacions d’aigua potable no 
previstes, i els problemes de subministrament de les balises per l’enllumenat públic. 
 

Vist que les causes de l'incompliment del termini d'execució de l'obra no són 
imputables al contractista Construcciones Fertres S.L., la tècnica que subscriu 
considera que es pot atorgar la pròrroga sol·licitada per finalitzar les obres fins el proper 
31 de març de 2023. 
 

El que informo als efectes oportuns´´.---------------------------------------------------------------- 
 

Amb data 1 de març de 2023, el tècnic de gestió de l’Àrea de Territori va emetre informe 
jurídic favorable, en relació amb la pròrroga contractual sol·licitada per finalitzar l’execució 
de les obres de la present licitació LIC 20/2022. 
 

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

Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
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Primer. CONCEDIR una pròrroga del contracte administratiu de les obres relatives al 
projecte de millora de l’àmbit del passatge de la Riera del Masnou, fins al dia 31 de març 
de 2023, a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL, d’acord amb l’informe favorable 
emès per l’arquitecta municipal de data 1 de març de 2023 i en virtut del que estableixen 
els articles 29 i 195 de la Llei de Contractes del sector públic, l’article 100 del Reglament 
general de la Llei de contractes i la clàusula 5a del plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa contractista CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL, i a la direcció facultativa de les obres. 
 
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. - Informacions de l'alcalde, dels tinents d'alcalde i dels regidors. 
 

El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa del punt següent: 
 

Gabinet d’Alcaldia  
 

En marxa el nou perfil institucional d’Instagram 
El dimecres 1 de març s’ha posat en marxa el nou perfil institucional a l’Instagram. En 
aquest nou compte es podrà trobar notícies, esdeveniments, serveis, consells, participació 
ciutadana i molt més. @elmasnou_aj 
 
La senyora Neus Tallada Moliner informa dels punts següents:  
 

Regidoria de Cultura 
 

Biblioteca 
El divendres 24 de febrer van visitar la biblioteca un grup de 5è de l’escola Escolàpies. 
El divendres 24 de febrer va tenir lloc la presentació del llibre Arena negra 
El dimarts 28 de febrer van visitar la biblioteca dos grups de les Escolàpies. 
El dimarts 28 de febrer va tenir lloc el Club de Lectors intrèpids. 
 
Espai Escènic Iago Pericot 
El dissabte 25 de febrer l’EEIP va acollir la representació de l’obra Cartes d’amor amb la 
Lloll Bertran i l’Àlex Casanovas. 
 
El senyor Ricard Plana Artús informa del punt següent: 
 
Regidoria d’Urbanisme i Obres 
 
Obres al pont de vianants de l’N-II 
El dimecres 1 de març van començar les obres de rehabilitació de la passarel·la per a 
vianants que creua l’N-II pel damunt i que connecta el carrer del Migjorn amb el passeig 
Marítim, molt a prop entre el límit del Masnou i Premià de Mar. El pont no es podrà utilitzar 
mentre hi treballen els operaris, és a dir de dilluns a divendres laborables de 7 a 16 hores. 
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La senyora Sílvia Folch Sánchez informa del punt següent:  
 
Regidoria de Manteniment, serveis municipals i paisatge 

 
Renovació focus Camp Futbol Masnou 

Aquesta setmana han començat els treballs per renovar els focus que il·luminen el camp 
de futbol municipal del Club Deportiu Masnou. Se substituiran els 16 punts de llum actuals 
per 36 de nous, de tecnologia led. 
Els nous focus implicaran un notable estalvi en consum elèctric. Aquesta actuació 
s’emmarca en el pla d’estalvi energètic amb el qual treballa l’ajuntament del Masnou per 
tal de reduir el consum i millorar l’eficiència energètica als equipaments municipals i a 
l’espai públic. 
 
 
 
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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