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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 i s’hi adopten els acords següents.
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 19 de març de
2020.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=1

S’aprova, per unanimitat, l’acta del Ple ordinari del 19 de març de 2020, sense introduir-hi
esmenes.
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=2

3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=3

Es dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del número
327 de data 13 de febrer al número 791 de data 21 d'abril de 2020.
Resultat: En resten assabentats.
4. - Donar compte del decret pel qual s’aprova el marc pressupostari 2021-2023
tramitat a través de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i
Funció Pública, en compliment de l’article 6 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1
d’octubre.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=4

Acord:
“Primer. Donar compte del decret pel qual s’aprova el marc pressupostari 2021-2023,
tramitat a través de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública, en compliment de l’article 6 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre pel qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Segon. Donar compte de la seva presentació telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública dintre del termini establert, és a dir, el 13 de març de 2020.”
Resultat: En resten assabentats.
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5. - Aprovació inicial de l'expedient núm. 10/2020 modificació per Crèdit
Extraordinari finançat amb baixa.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=5

Acord:
“En data 13 d’abril, des de la Regidora de Cultura es procedeix a emetre un informe de la
necessitat de modificació pressupostària, concretament per poder gestionar la pandèmia
global, del coronavirus COVID-19, pel qual el govern de l’Estat va aprovar el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, on es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,. Per aquest motiu l’Ajuntament del Masnou ha
considerat adient engegar iniciatives actives de suport al teixit cultural local per pal·liar, en
la mida que permeten els recursos municipals, aquell impacte negatiu, creant unes bases
específiques reguladores per a la concessió de subvencions per concurrència competitiva
als agents culturals afectats
Les aplicacions pressupostàries que s’han de crear estan vinculades a les possibles
despeses de les quals s’haurà de fer front:
‒ Crear l’aplicació de despesa de CU corresponent a despeses de capítol 4
Transferències Corrents per import de 30.000,00€.
‒ Donar de baixa els imports que no s’utilitzaran de les aplicacions de despesa de CU per
import de 20.000 del capítol 2, del Festival Ple de Riure i 10.000 € de capítol 4, del
Festival Fascurt.
Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que en
el Pressupost vigent no existeixen els crèdits o no son suficients, de conformitat amb
l’article 177 RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals i l’article 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril s’ha de tramitar una
modificació pressupostària per Crédit Extraordinari.
Vist l’informe emès per, en relació a l’esmentat expedient de crèdit extraordinari.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 21
d’abril de 2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels
presents (21), els acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment
l’expedient núm. 10/2020 de modificació Crèdit
Extraordinari, finançat amb baixa, segons el següent detall de l’aplicació de despesa que
s’especifica a continuació:
AUGMENT DESPESES
Aplicació
Descripció

Crèdit

modificació Crèdit Final

CU 33419 48001

0,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

Subvencions Promocions Culturals
Total augments

FINANÇAMENT
Baixa Aplicació

Crèdit

modificació Crèdit Final

CU 33411 22609

Festival Teatre Ple de Riure

85.000,00 €

-20.000,00 €

65.000,00 €

CU 33411 48004

Conveni Fascurt

40.000,00 €

-10.000,00 €

30.000,00 €

Total minoracions

125.000,00 €

-30.000,00 €

95.000,00 €
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Tercer.- Exposar al públic les modificacions esmentades pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència.
Quart. No suspendre els terminis de la informació pública d’anterior referència per
aplicació del que disposa 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
continuar amb la tramitació del mateix, amb l’objectiu d’assegurar que la convocatòria de
les subvencions a agents culturals com a mesura per a lluitar contra la crisi del COVID-19
pugui ser efectiva un cop aquesta modificació de crèdit i les corresponents bases de les
subvencions s’hagin aprovat definitivament.
Cinquè. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten
a favor.
6. - Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions a agents culturals locals i entitats sense ànim de lucre afectats per les
mesures derivades de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=6

Acord:
“Atès que el municipi del Masnou s’està veient greument afectat, com la resta del país,
per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, una pandèmia de dimensions globals.
Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Atès que entre les mesures aprovades per aquest Reial Decret es troba la suspensió de
l’obertura al públic de molts equipaments i serveis culturals on hi desenvolupen la seva
activitat la diversitat d’agents culturals del municipi.
Vist que en data 17 de març de 2020, l’Alcalde del Masnou va signar un decret en el qual
es recullien un seguit d’actuacions inicials de resposta a l’impacte de la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
Tenint això en compte, i en espera d’altres mesures en la mateixa línia que puguin
provenir de l’administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament del
Masnou ha considerat adient promoure mesures actives pels agents culturals del municipi
que han vist aturada la seva activitat, en la mesura del que permeten els recursos
municipals.
Una d’aquestes mesures és l’estudi de l’aprovació i tramitació d’una subvenció o ajut,
amb caràcter extraordinari, per als esmentats agents culturals.
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Vist l’informe del Cap d’Acció Cultural de data 13 d’abril, en el que proposa a aquesta
regidora que proposi al Ple, amb caràcter d’urgència, l’aprovació de les Bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions a agents culturals afectats per
les mesures derivades de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, segons el text que s’acompanya en el mateix expedient.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data
21 d’abril de 2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels
presents (21), els acords següents:
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions a agents culturals afectats per les mesures derivades de l’estat d’alarma
decretat amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, segons el text que
forma part de l’expedient.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les esmentades bases
específiques, per un termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament i al portal web de transparència municipal. El termini
d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de
l’anunci al BOPB. L’expedient es podrà consultar al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament.
Tercer. No suspendre els terminis de la informació pública d’anterior referència per
aplicació del que disposa 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
continuar amb la tramitació del mateix, amb l’objectiu d’assegurar que la convocatòria
d’aquestes subvencions com a mesura per a lluitar contra la crisi del COVID-19 pugui ser
efectiva un cop aquestes bases s’hagin aprovat definitivament.
Quart. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, les bases específiques esmentades que ara s’aproven
inicialment quedin aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es
procedeixi directament a la seva publicació.”
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten
a favor.
7. - Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Centre d’Empreses Casa
del Marquès, arrel de la situació creada per la crisi sanitària del COVID-19.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=7

Acord:
“El Centre d’Empreses Casa del Marquès és un equipament municipal que persegueix
promoure el desenvolupament econòmic local a través del suport i el foment d’iniciatives
empresarials noves o recents, amb el consegüent efecte positiu sobre la creació
d’ocupació i la consolidació del teixit productiu del territori. Es tracta d’un equipament que
6

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2020000004

29 d´abril de 2020

neix amb l’objectiu de contribuir a configurar un teixit productiu sòlid, competitiu,
innovador, dinàmic i generador d’ocupació.
El Centre d’Empreses Casa del Marquès disposa d’espais per a l’allotjament d’empreses i
per al desenvolupament de reunions, accions formatives o similars, que poden ser cedits
a les persones usuàries mitjançant el pagament dels preus públics corresponents.
Les empreses esmentades tenen accés a uns serveis generals i complementaris que es
recullen a l’article 7 del Reglament del Centre d’Empreses Casa del Marquès.
Arrel de la crisi sanitària derivada del Covid-19 aquests serveis s’han deixat de prestar i
les empreses especialment vulnerables donat que són iniciatives empresarials noves o de
recent constitució estan patint tensions econòmiques que posen en perill la pròpia
continuïtat de les empreses.
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica es veu necessari l’adopció de mesures
econòmiques d’una banda i mesures de suport excepcional, de l’altra, orientades a
pal·liar els efectes que aquesta pandèmia està tenint sobre les empreses allotjades i
domiciliades.
Vist l’informe emès pel Secretari d’aquesta corporació.
Vist l’informe emès per la tècnica de promoció econòmica, en el que s’informa de la
voluntat de la Regidoria de Promoció Econòmica de modificar el Reglament del Centre
d’Empreses Casa del Marquès, per a què l’Alcalde o Alcaldessa pugui aplicar mesures
excepcionals en situacions d’excepcionalitat com la que ens ocupa.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 21
d’abril de 2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Centre d’Empreses Casa
del Marquès, en el sentit següent:
1) Afegir un apartat cinquè a l’article. 8 del Reglament del Centre d’Empreses Casa
del Marquès amb el redactat següent:
L’Alcalde o Alcaldessa quan concorrin situacions excepcionals de força major, o greu risc
col·lectiu, o situacions greus que impedeixin el normal funcionament de l’equipament,
previ informe tècnic on s’acrediti la concurrència d’alguna d’aquestes situacions
excepcionals, podrà suspendre les cessions vigents i una vegada superades les
situacions excepcionals, prorrogar la durada de les cessions regulades als apartats
anteriors durant el termini màxim que l’Alcalde o Alcaldessa decreti, el qual no podrà ser
inferior a la durada total de la suspensió des de l’inici de la situació excepcional i fins a la
finalització d’aquesta.
Mentre duri el període de suspensió les vigències de les cessions quedaran suspeses i el
còmput del termini es reprendrà en el moment que s’hagin superat les situacions
excepcionals, moment en què es concedirà la pròrroga excepcional pel mateix període de
la suspensió fins el termini màxim decretat per l’Alcalde o Alcaldessa i s’aplicarà al final
del període de vigència de la cessió per donar cobertura al període que ha impedit el
normal funcionament de l’equipament.
2) Afegir una Disposició Addicional Tercera amb el redactat següent:
El disposat a l’article 8.5 d’aquest reglament serà d’aplicació amb efectes retroactius a la
situació generada per la crisi sanitària del COVID-19.
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Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i la modificació del Reglament del
Centre d’Empreses Casa del Marquès, per un termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi
puguin presentar les al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i al portal web de
la transparència municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir
de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
L’expedient es podrà consultar al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Tercer.- No suspendre els terminis de la informació pública d’anterior referència per
aplicació del que disposa 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
continuar amb la tramitació del mateix, amb l’objectiu d’assegurar que la pròrroga
extraordinària que incorpora la modificació del regalament com a mesura per a lluitar
contra la crisi del Covid-19 pugui ser d’aplicació un cop aquesta modificació s’hagi
aprovat definitivament.
Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i audiència, aquesta modificació del Reglament del Centre
d’Empreses Casa del Marquès quedarà aprovada sense necessitat de cap tràmit ulterior,
i es procedirà directament a la seva publicació.”
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté.
8. - Modificació del contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei
públic de les escoles bressol municipals Sol Solet (LIC 1/2014 Lot 1) i La Barqueta
(LIC 1/2014, Lot 2).
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=8

Acord:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, de data 19 de juny de 2014 va
adjudicar el Lot 1 del contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola
bressol municipal Sol Solet, a l’empresa Clece, SA i el Lot 2 del contracte de la gestió
indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal La Barqueta, a l’empresa
Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 17 de març de 2018, va
aprovar la primera pròrroga de cada contracte de la gestió indirecta, mitjançant
concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet amb l’empresa Clece, SA, i de l’escola
bressol municipal La Barqueta amb Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, pel curs
escolar 2018-2019, en els mateixos termes i condicions que regien el contracte inicial.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 25 d’abril de 2019, va aprovar
la segona pròrroga de cada contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de
l’escola bressol municipal Sol Solet amb l’empresa Clece, SA, i de l’escola bressol
municipal La Barqueta amb Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, pel curs escolar
2019-2020, en els mateixos termes i condicions que regien el contracte inicial.
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Atès que la tarifació social és un sistema de preus, en aquest cas per l’accés al servei de
les escoles bressol, en el qual la quantitat que paga cada família usuària està
determinada per la seva capacitat econòmica i que l’import augmenta a mesura que la
capacitat econòmica d’aquestes famílies creix, de manera que les que la tenen més
elevada paguen una tarifa més alta.
Atès que l’aplicació al servei del sistema de tarifació social comportarà una reducció de
les aportacions de les persones usuàries, que podrà variar cada curs en funció de les
característiques de les famílies que efectuïn les sol·licituds de preinscripció al servei.
Atès que és necessari modificar les condicions que regeixen el contracte de gestió
indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet (LIC 1/2014, lot 1)
i el contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal La
Barqueta (LIC 1/2014, lot 2), per tal d’adequar-los a la modificació del sistema de tarifació
del servei i assegurar el manteniment del seu equilibri econòmic.
Vist l’informe del gerent municipal i del tècnic d’Educació de data 2 de març de 2020 que
literalment diu:
“Exposició de fets
1. Des de l’Ajuntament del Masnou es considera que les escoles bressol són una
etapa clau en el procés educatiu dels infants i existeix una especial sensibilitat al
fet d’evitar que les taxes del servei puguin ser una barrera o limitació per a l’accés
de les famílies en una situació econòmicament desfavorida. En aquest sentit, des
del curs 2012-2013 s’han convocat anualment subvencions per l’escolarització i el
menjador de les escoles bressol municipal.
2. No obstant això, es considera que una modificació del sistema de tarifes per
incloure la variable de la situació socioeconòmica de les famílies pot ser una
alternativa més efectiva. Aquest model de tarifació social ha estat posada en
pràctica per diversos ajuntaments, molts d’ells amb l’assessorament de la
Diputació de Barcelona, amb resultats positius.
3. La tarifació social és un sistema de preus, en aquest cas per l’accés al servei de
les escoles bressol, en el qual la quantitat que paga cada família usuària està
determinada per la seva capacitat econòmica. L’import augmenta a mesura que la
capacitat econòmica d’aquestes famílies creix, de manera que les que la tenen
més elevada paguen una tarifa més alta.
4. L’aplicació al servei del sistema de tarifació social comportarà una reducció de
les aportacions de les persones usuàries, que podrà variar cada curs en funció de
les característiques de les famílies que efectuïn les sol·licituds de preinscripció al
servei.
5. Actualment el servei municipal d’escoles bressol es presta mitjançant gestió
indirecta dels dos centres existents, Sol Solet i La Barqueta, a través de sengles
contractes de concessió (LIC 1/2014):
a) En el cas de l’escola bressol Sol Solet, Lot 1, el contracte es va signar amb
l’empresa Clece, S.A. (CIF A80364243), el 18 de juliol de 2014.
b) En el cas de l’escola bressol La Barqueta, Lot 2, el contracte es va signar
amb l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, S.L. (CIF
B63248629), el 23 de juliol de 2014.
6. Aquests contractes van finalitzar la seva vigència inicial el mes de juliol de
2018. Existint la possibilitat de prorrogar-los anualment, per cursos escolars, per 4
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períodes addicionals, aquesta pròrroga s’ha materialitzat per al curs 2018/2019 i
per al curs 2019/2020.
Tenint en compte això, els contractes són vigents fins el mes de juliol de 2020, i
existeix la possibilitat que el Ple municipal (òrgan adjudicador) els prorrogui per al
curs 2020/2021 i per al curs 2021/2022.
7. L’aplicació del sistema de tarifació social afecta aquests contractes i comporta
la necessitat de modificar algun dels seus termes. En concret, entenem que es
veuen afectades:
a) La clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars, que
reproduïm:
6.2. Retribució del concessionari
L’adjudicatari serà retribuït de la manera que s’expressa tot seguit:
1) Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades
per la Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs.
Les tarifes per al curs 2014-2015 figuren a la memòria econòmica que acompanya el
plec de prescripcions tècniques com a annex 1.
La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà del nombre de les places
ofertes que siguin efectivament cobertes.
Per al primer trimestre del curs 2014-2015 (per tant, durant l’any 2014), la gestió del
cobrament de les tarifes, inclosa la matrícula del curs, la farà l’Ajuntament del
Masnou, que farà el corresponent ingrés mensual a l’adjudicatari.
A partir del segon trimestre del curs 2014-2015 (per tant, a partir de gener de 2015),
la gestió del cobrament de les tarifes la farà l’adjudicatari, que haurà d’expedir per a
l’usuari el corresponent justificant del pagament.
En qualsevol cas, l’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis
complementaris a mes vençut.
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats.
2) Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de
l’Ajuntament del Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i
financer del servei, d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la
memòria econòmica.
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.
La quantia anual màxima serà, d’acord amb el compte d’explotació que forma part
de la memòria econòmica annexa al plec de prescripcions tècniques, la següent:

Ingrés previst per subvenció municipal
Lot 1. E.B. Sol Solet
Lot 2. E.B. La Barqueta
Total

Import
96.941,49 €
108.655,50 €
205.596,99 €

Per als cursos posteriors al curs 2014-2015, i també en cas de pròrroga del
contracte, les anualitats màximes de la subvenció municipal seran les mateixes.

b) La clàusula segona del contracte signat amb Clece, SA, que és la següent:
Segona. Clece, SA serà retribuït de conformitat amb el que disposa la clàusula 6.2 del
plec de clàusules administratives particulars, d’acord amb el següent:
1) Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per
la Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs.
Les tarifes per al curs 2014-2015 figuren a la memòria econòmica que acompanya el
plec de prescripcions tècniques com a annex 1.
La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà del nombre de places ofertes
que siguin efectivament cobertes.
L’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis complementaris a
més vençut.
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats, d’acord amb el plec
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.
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2) Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de l’Ajuntament
del Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i financer del
servei, d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la memòria
econòmica.
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.
La quantia anual màxima serà, d’acord amb l’oferta presentada per Clece, SA, la
següent:

15,55% anual de reducció de la subvenció municipal (que, d’acord amb els
plecs particulars corresponia a un import màxim de 96.941,49 € anuals).
[...].

c) La clàusula segona del contracte signat amb Serveis per a la Infància Créixer
Junts, S.L., que indica:
Segona. Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL serà retribuït de conformitat amb el
que disposa la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars, d’acord amb
el següent:
1) Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades
per la Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs.
Les tarifes per al curs 2014-2015 figuren a la memòria econòmica que acompanya el
plec de prescripcions tècniques com a annex 1.
La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà del nombre de places ofertes
que siguin efectivament cobertes.
L’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis complementaris a
més vençut.
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats, d’acord amb el plec
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.
2) Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de
l’Ajuntament del Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i
financer del servei, d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la
memòria econòmica.
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.
La quantia anual màxima serà, d’acord amb l’oferta presentada per Serveis per a la
Infància Créixer Junts, SL, la següent:

30,07% anual de reducció de la subvenció municipal (que, d’acord amb els
plecs particulars corresponia a un import màxim de 108.655,50 € anuals).
[...].

L’afectació es deriva del fet que es reduirà l’ingrés dels adjudicataris procedent de
les tarifes, per la qual cosa caldrà incrementar la subvenció municipal per “garantir
l’equilibri econòmic i financer del servei”.
Amb tot, en tots dos contractes caldrà deduir de l’import d’aquesta subvenció
l’import de la reducció proposada per cada contractista en les seves ofertes.
8. La clàusula 26a “Modificació del contracte” del plec de clàusules administratives
particulars del contracte de referència assenyala:
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte
per raons d’interès públic i d’acord amb el que estableix l’article 219, 282 i concordants del
TRLCSP.

Així doncs, no es preveuen causes específiques de modificació del contracte en el
Plec, per la qual cosa s’estaria subjecte al que recull l’article 107 TRLCSP, en
detall:
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a) La modificació és motivada per la “necessitat d'ajustar la prestació a
especificacions tècniques [...] aprovades amb posterioritat a l'adjudicació del
contracte” (art. 107.1.e TRLCSP), i més concretament, a la modificació del
sistema de càlcul de la tarifa, que comporta passar d’una quota fixa a una quota
variable, que pot ser inferior a la prevista en el moment de l’adjudicació del
contracte.
A més, es considera que aquest motiu respon a una raó d’interès públic (arts.
219.1 i 282.1 TRLCSP), com és el fet que les famílies usuàries del servei
d’escoles bressol aportin el finançament determinat per les famílies tenint en
compte la seva situació socioeconòmica, i no de forma fixa i lineal.
b) La modificació exposada no altera les condicions essencials de la licitació i
adjudicació i es limita a la variació estrictament indispensable per respondre a la
causa objectiva que la fa necessària, a saber, la modificació del sistema de càlcul
de la tarifa (art. 107.2 TRLCSP), ja que (art. 107.3 TRLCSP):
-

-

No es varia en absolut la funció i característiques essencials de la prestació
contractada.
No s’altera la relació entre la prestació contractada i el preu, tal com aquesta
relació va quedar definida per les condicions de l'adjudicació, perquè el
contractista continuarà percebent el mateix preu determinat en l’adjudicació.
No són necessàries una habilitació professional ni unes condicions de
solvència diferents de les exigides per al contracte inicial.
No varia en absolut el preu d’adjudicació del contracte.
La modificació no fa preveure que haguessin concorregut al procediment
d'adjudicació altres interessats, o que els licitadors que van prendre part en el
mateix haguessin presentat ofertes substancialment diferents a les formulades.

9. Ara bé, la modificació exposada sí que afecta el règim financer del contracte, ja
que el contractista veurà minorats els ingressos procedents de les tarifes que
satisfan les famílies usuàries del servei, per la qual cosa l’Ajuntament ha d’ajustar
la seva aportació (subvenció) per compensar-lo de manera que es mantingui
l'equilibri dels supòsits econòmics que van ser considerats com a bàsics en
l'adjudicació de el contracte (arts. 282.2 i 282.4.b TRLCSP).
10. No obstant això, tenint en compte que no s’altera el preu total a satisfer pel
contracte, el contractista no té dret a indemnització (art. 282.3 TRLCSP).
11. El restabliment de l'equilibri econòmic del contracte es realitzaria, d’acord amb
la proposta recollida en aquest informe, mitjançant la modificació de les clàusules
de contingut econòmic incloses en el contracte i en el plec de clàusules
administratives particulars que s’han exposat anteriorment (art. 282.5 TRLCSP).
12. A més, es considera que, donat l’interès públic de la modificació (que ha
d’acordar el Ple de l’Ajuntament com a òrgan d’adjudicació del contracte), aquesta
és obligatòria per al contractista (art. 219.1 TRLCSP), tot i que cal donar-li
audiència (art. 211.1) i formalitzar-la en document administratiu (art. 219.2
TRLCSP).
13. D’acord amb el punt anterior, en data 26 de febrer de 2020 la regidoria
responsable del servei ha informat els concessionaris de les escoles bressol
municipals Sol Solet i La Barqueta la voluntat de l’Ajuntament de modificar el
contracte en el sentit que indica aquest informe, conferint el corresponent tràmit
d’audiència, atenent l’evidència del procés de notificació en data 27 de febrer, i
manifestant la seva conformitat en data 28 de febrer de 2020.
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Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de Contractes de Sector Públic (TRLCSP), vigent en el moment de
la signatura del contracte. En particular, tot allò referent a la modificació dels
contractes i, en concret, del contracte de gestió de serveis públics.
2. Plec de clàusules administratives particulars del contracte de gestió, mitjançant
concessió, del servei d’escoles bressol municipals del Masnou, mitjançant
procediment obert i diversos criteris d’adjudicació, aprovat pel Ple de l’Ajuntament
en sessió celebrada el 20 de febrer de 2014.
3. Contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol
municipal Sol Solet (LIC 1/2014, lot 1), adjudicat pel Ple de l’Ajuntament del
Masnou en sessió celebrada el 19 de juny de 2014 i signat el 18 de juliol de 2014.
4. Contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol
municipal La Barqueta (LIC 1/2014, lot 2), adjudicat pel Ple de l’Ajuntament del
Masnou en sessió celebrada el 19 de juny de 2014 i signat el 23 de juliol de 2014.
Conclusions
Tenint en compte allò esmentat en els paràgrafs anteriors, es considera necessari
proposar a l’òrgan competent la modificació de les condicions que regeixen el
contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal
Sol Solet (LIC 1/2014, lot 1) i el contracte de gestió indirecta, mitjançant
concessió, de l’escola bressol municipal La Barqueta (LIC 1/2014, lot 2), per tal
d’adequar-los a la modificació del sistema de tarifació del servei i assegurar el
manteniment del seu equilibri econòmic, però sense alterar la relació entre la
prestació contractada i el preu, tal com aquesta relació va quedar definida per les
condicions de l'adjudicació, per bé que el contractista continuarà percebent el
mateix preu determinat en l’adjudicació.
Aquesta modificació afectaria al Plec de clàusules administratives particulars i al
contracte pròpiament dit, en els termes següents:
1. La clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars quedaria
redactada de la manera següent:
6.2. Retribució del concessionari
L’adjudicatari serà retribuït de la manera que s’expressa tot seguit:
1) Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per la
Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs.
La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà, en primer lloc, del nombre de les
places ofertes que siguin efectivament cobertes i, en segon lloc, de les bonificacions
sobre les quotes que siguin aprovades per les sol·licituds rebudes.
La gestió del cobrament de les tarifes la farà l’adjudicatari, que haurà d’expedir per a l’usuari
el corresponent justificant del pagament.
En qualsevol cas, l’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis
complementaris a mes vençut.
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats.
2) Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de l’Ajuntament del
Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i financer del servei,
d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la memòria econòmica.
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.
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La quantia anual màxima de la subvenció municipal per cada curs serà
la resultant del càlcul de la diferència entre l’ingrés per tarifes per la
totalitat de places de l’escola i la despesa total prevista en el compte
d’explotació que forma part de la memòria econòmica annexa al plec
de prescripcions tècniques i és la següent:

Escola
Lot 1. E.B. Sol Solet
Lot 2. E.B. La Barqueta

Despesa total
prevista
211.325,49 €
277.043,35 €

De la quantitat resultant es deduirà l’import de la reducció que
l’adjudicatari hagi proposat amb l’oferta presentada.
2. La clàusula segona del contracte signat amb Clece, SA, quedaria com
segueix:
Segona. Clece, SA serà retribuït de conformitat amb el que disposa la clàusula 6.2 del plec de
clàusules administratives particulars, d’acord amb el següent:
1) Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per la
Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs.
La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà, en primer lloc, del nombre de les
places ofertes que siguin efectivament cobertes i, en segon lloc, de les bonificacions
sobre les quotes que siguin aprovades per les sol·licituds rebudes.
L’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis complementaris a més
vençut.
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats, d’acord amb el plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.
2) Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de l’Ajuntament del
Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i financer del servei,
d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la memòria econòmica.
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.
La quantia anual màxima de la subvenció municipal per cada curs serà la resultant
del càlcul de la diferència entre l’ingrés per tarifes i la despesa total prevista per
l’escola en el compte d’explotació que forma part de la memòria econòmica annexa
al plec de prescripcions tècniques, que importa la quantitat de 211.325,49 €.
De la quantitat resultant es descomptarà l’import de 15.074,40 €, corresponent a la
reducció d’un 15,55% sobre 96.941,49 € anuals (subvenció prevista en la licitació),
d’acord amb l’oferta presentada per Clece, SA. [...]

3. La clàusula segona del contracte signat amb Serveis per a la Infància Créixer
Junts, S.L, quedaria com segueix:
Segona. Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL serà retribuït de conformitat amb el que
disposa la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars, d’acord amb el següent:
1) Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per la
Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs.
La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà, en primer lloc, del nombre de les
places ofertes que siguin efectivament cobertes i, en segon lloc, de les bonificacions
sobre les quotes que siguin aprovades per les sol·licituds rebudes.
L’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis complementaris a més
vençut.
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats, d’acord amb el plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.
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2) Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de l’Ajuntament del
Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i financer del servei,
d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la memòria econòmica.
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.
La quantia anual màxima de la subvenció municipal per cada curs serà la resultant
del càlcul de la diferència entre l’ingrés per tarifes i la despesa total prevista per
l’escola en el compte d’explotació que forma part de la memòria econòmica annexa al
plec de prescripcions tècniques, que importa la quantitat de 277.043,35 €.
De la quantitat resultant es descomptarà l’import de 32.672,71 €, corresponent a la
reducció d’un 30,07% sobre 108.655,50 € anuals (subvenció prevista en la licitació),
d’acord amb l’oferta presentada per Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL. [...]”

Atès que s’ha donat audiència als concessionaris de les escoles bressol municipals Sol
Solet i La Barqueta sobre la voluntat de l’Ajuntament de modificar el contracte i han
manifestat la seva conformitat en data 28 de febrer de 2020.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data
11 de març de 2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, majoria absoluta, dels
presents (21), els acords següents:
Primer. Modificar la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars la
qual queda redactada de la manera següent:
6.2. Retribució del concessionari
L’adjudicatari serà retribuït de la manera que s’expressa tot seguit:
1) Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per la Junta de
Govern de l’Ajuntament per cada curs.
La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà, en primer lloc, del nombre de les places ofertes
que siguin efectivament cobertes i, en segon lloc, de les bonificacions sobre les quotes que
siguin aprovades per les sol·licituds rebudes.
La gestió del cobrament de les tarifes la farà l’adjudicatari, que haurà d’expedir per a l’usuari el
corresponent justificant del pagament.
En qualsevol cas, l’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis complementaris a
mes vençut.
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats.
2) Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de l’Ajuntament del Masnou, en
funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i financer del servei, d’acord amb el compte
d’explotació previst que es recull en la memòria econòmica.
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres administracions
que pugui rebre l’Ajuntament.

La quantia anual màxima de la subvenció municipal per cada curs serà la
resultant del càlcul de la diferència entre l’ingrés per tarifes per la totalitat de
places de l’escola i la despesa total prevista en el compte d’explotació que
forma part de la memòria econòmica annexa al plec de prescripcions
tècniques i és la següent:

Escola
Lot 1. E.B. Sol Solet
Lot 2. E.B. La Barqueta
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De la quantitat resultant es deduirà l’import de la reducció que l’adjudicatari
hagi proposat amb l’oferta presentada.
Segon. Modificar la clàusula segona del contracte signat amb Clece, SA, el qual queda
redactat com segueix:
Segona. Clece, SA serà retribuït de conformitat amb el que disposa la clàusula 6.2 del plec
de clàusules administratives particulars, d’acord amb el següent:
1) Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per
la Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs.

La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà, en primer lloc,
del nombre de les places ofertes que siguin efectivament cobertes, i en
segon lloc, de les bonificacions sobre les quotes que siguin
aprovades per a les sol·licituds rebudes.
L’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis complementaris a
més vençut.
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats, d’acord amb el plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.
2)

Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de l’Ajuntament
del Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i financer del
servei, d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la memòria
econòmica.
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.

La quantia anual màxima de la subvenció municipal per cada curs
serà la resultant del càlcul de la diferència entre l’ingrés per tarifes
i la despesa total prevista per l’escola en el compte d’explotació
que forma part de la memòria econòmica annexa al plec de
prescripcions tècniques, que importa la quantitat de 211.325,49 €.
De la quantitat resultant es descomptarà l’import de 15.074,40 €,
corresponent a la reducció d’un 15,55% sobre 96.941,49 € anuals
(subvenció prevista en la licitació), d’acord amb l’oferta
presentada per Clece, SA.
Tercer. Modificar la clàusula segona del contracte signat amb Serveis per a la Infància
Créixer Junts, S.L, el qual queda redactat com segueix:
Segona. Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL serà retribuït de conformitat amb el que
disposa la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars, d’acord amb el
següent:
1)

Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per
la Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs.

La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà, en primer lloc,
del nombre de les places ofertes que siguin efectivament cobertes, i en
segon lloc, de les bonificacions sobre les quotes que siguin
aprovades per a les sol·licituds rebudes.
L’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis complementaris a
més vençut.
Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 mensualitats, d’acord amb el plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.
2)

Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de l’Ajuntament
del Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic i financer del
servei, d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la memòria
econòmica.
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.
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La quantia anual màxima de la subvenció municipal per cada curs
serà la resultant del càlcul de la diferència entre l’ingrés per tarifes
i la despesa total prevista per l’escola en el compte d’explotació
que forma part de la memòria econòmica annexa al plec de
prescripcions tècniques, que importa la quantitat de 277.043,35 €.
De la quantitat resultant es descomptarà l’import de 32.672,71 €,
corresponent a la reducció d’un 30,07% sobre 108.655,50 € anuals
(subvenció prevista en la licitació), d’acord amb l’oferta
presentada per Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL.
Quart. Notificar aquest acord a les concessionàries del servei d’escoles bressol
municipals Sol Solet i La Barqueta, Clece, SA, i Serveis per a la Infància Créixer Junts,
S.L, respectivament.
Cinquè. Publicar la modificació del contracte al perfil de contractant.”
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 2 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), hi vota en contra.
9. - Modificació del responsable en el contracte de gestió indirecta, en règim de
concessió, del servei d’escola municipal de música (LIC 10/2013).
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=9

Acord:
“En data 18 de juliol de 2013, el Ple de l’Ajuntament va adjudicar el contracte de gestió
indirecta, en règim de concessió, del servei d’escola municipal de música del Masnou a
favor de MUSICOP, SCCL., amb una durada de 6 cursos escolars, de setembre a juny
(curs 2013-2014, curs 2014-2015, curs 2015-2016, curs 2016-2017, curs 2017-2018, curs
2018-2019).
Per acord Ple de 25 de juliol de 2019 es va aprovar la primera pròrroga del contracte de
conformitat amb la clàusula 9a del Plec de clàusules administratives particulars, així com
la clàusula quarta del contracte, pel curs escolar 2019-2020 (de setembre a juliol, ambdós
inclosos) en el mateixos termes i condicions que regien el contracte inicial.
En la clàusula trentena del plec de clàusules administratives particulars d’aquest
contracte, aprovat per acord del Ple en sessió de data 16 de maig de 2013, es va
designar com a responsable del contracte el tècnic d’ensenyament de l’Ajuntament. En
termes similars es recull el mateix en la clàusula sisena del contracte administratiu
formalitzat amb l’adjudicatària en data 24 de juliol de 2013, i en l’apartat quart de la
clàusula novena del plec de prescripcions tècniques.
En data 15 de març de 2018 el Ple municipal va aprovar la modificació de la clàusula
sisena del contracte, la trentena dels plecs de clàusules administratives particulars, i
l’apartat quart de la novena del plec de prescripcions tècniques, en el sentit de designar
com a responsable del contracte al gerent.
En data 31 de març de 2020, el gerent de l’Ajuntament i actual responsable del contracte
de gestió indirecta, en règim de concessió, del servei d’escola municipal de música del
Masnou, ha emès un informe manifestant que en l’actualitat, l’Ajuntament compta amb
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una cap d’Àrea de Comunitat i Persones i es considera convenient tornar a modificar el
responsable del contracte perquè n’assumeixi les obligacions i tasques derivades del
contracte.
Així mateix, informa que aquesta modificació no suposa cap alteració de les condicions
essencials del contracte, en el sentit del que indica l’article 107 del text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre) i es limita a introduir una
variació de caràcter organitzatiu sense afectacions addicionals.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 21
d’abril de 2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer. Modificar la clàusula sisena del contracte, la trentena dels plecs de clàusules
administratives particulars, i l’apartat quart de la novena del plec de prescripcions
tècniques del contracte de gestió indirecta, en règim de concessió, del servei d’escola
municipal de música (LIC 10/2013), en el sentit de designar com a responsable del
contracte a la cap de l’àrea de Comunitat i Persones.
Segon. Notificar aquest acord a MUSICOP, SCCL.
Tercer. Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’àrea de comunitat i persones.”
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté.
10. - Suspensió de l’execució del contracte de la gestió indirecta, en règim de
concessió, del servei d’escola municipal de música del Masnou, amb motiu de la
crisi sanitària derivada del COVID-19 (SC 10/2013).
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=10

Acord:
“Per decrets d’alcaldia 2020LLDA000610, de 12 de març de 2020 i 2020LLDA000618, de
13 de març de 2020, l' Ajuntament del Masnou va adoptar mesures per la crisi sanitària
derivada del COVID-19.
En data 14 de març de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació
de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Per decret d’alcaldia 2020LLD000619 de 16 de març de 2020 es va aprovar el pla de
contingències de l’Ajuntament del Masnou amb motiu del COVID-19, actualitzant-se
posteriorment, mitjançant decrets 2020LLDA000657 de 20 de març de 2020 i
2020LLDA000660 de 23 de març de 2020 els serveis mínims presencials imprescindibles.
El 18 de març de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret Llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19.
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L'article 34.4 del Reial Decret Llei 8/2020 esmentat preveu que els contractes de
concessió de serveis vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret Llei, celebrats per
les entitats pertanyents al Sector Públic en el sentit definit en l'article 3 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, la situació de fet creada pel COVID-19 i les mesures adoptades per
l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local per combatre’l donaran dret al
concessionari al restabliment de l'equilibri econòmic del contracte mitjançant, segons
procedeixi en cada cas, l'ampliació de la seva durada inicial fins a un màxim d'un 15 per
100 o mitjançant la modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en el
contracte.
Dit reequilibri en tot cas compensarà als concessionaris per la pèrdua d’ingressos i
l'increment dels costos suportats, entre els quals es consideraran les possibles despeses
salarials que efectivament haguessin abonat, pel que fa als previstos en l'execució
ordinària del contracte durant el període de durada de la situació de fet creada pel
COVID-19.
Només es procedirà a la compensació prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la realitat,
efectivitat i import pel contractista d'aquestes despeses.
L'aplicació de l’anterior només serà procedent quan l'òrgan de contractació, a instància
del contractista, hagués apreciat la impossibilitat d'execució del contracte com a
conseqüència de la situació creada pel COVID-19.
L'empresa MUSICOP, SCCL adjudicatària de la concessió del servei de gestió indirecta,
en règim de concessió, del servei d’escola municipal de música del Masnou, en virtut del
contracte administratiu formalitzat en data 25 d’abril de 2013, ha presentat sol·licitud en
relació a la impossibilitat d'execució de contracte.
En data 14 d’abril de 2020, el gerent i la responsable del contracte han emès informe
favorable a la suspensió del contracte de concessió per impossibilitat d'execució de la
prestació amb efectes 12 de març de 2020, d'acord amb el que es detalla a continuació:
“(...) Els motius que han comportat que el servei no pugui executar-se de forma total són
dos:
-

Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya
amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, que ha comportat el tancament dels
centres educatius de Catalunya, establert a partir del 13 de març de 2020 per la
Generalitat de Catalunya. Ha comportat el tancament de l’Escola Municipal de
Música a partir d’aquesta instrucció.

-

El decret d’alcaldia núm. 2020LLDA000610 de data 12 de març de 2020, dictat en
el marc de la crisi del COVID-19 ha fet que l’execució del contracte de gestió
indirecta en règim de concessió del servei d’Escola Municipal de Música del
Masnou esdevingui impossible en les circumstàncies actuals.

Per aquest motiu, i atès que els usuaris del servei no rebran la prestació del mateix, es
proposa també la suspensió del cobrament de les tarifes corresponents.
Conclusions
El servei de l’Escola Municipal de Música del Masnou no s’ha pogut prestar des del dia 12
de març de 2020 degut a la situació actual i de conformitat amb el decret d’alcaldia núm.
2020LLDA000610 de data 12 de març de 2020 pel qual es va adoptar la mesura de
tancament del servei de l’Escola de Municipal de Música a causa de la crisi del COVID19.
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En conseqüència, s'haurà de suspendre el cobrament de les tarifes del servei des del dia
12 de març de 2020 i fins a l’aixecament de l’estat d’alarma o de les mesures que en
desenvolupament d’aquest s’adoptin.
Informo favorablement la suspensió del servei i del cobrament de tarifes amb efectes des
de data 12 de març de 2020 fins a l’aixecament de l’estat d’alarma o de les mesures que
en desenvolupament d’aquest dicti l’Alcaldia.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 21
d’abril de 2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
PRIMER.- SUSPENDRE l’execució de la concessió de la gestió indirecta del servei
d’escola municipal de música del Masnou , realitzada per l’empresa MUSICOP, SCCL,
pels motius abans esmentat, i en el sentit que consta a l’informe emès pel gerent i
responsable del contracte en data 14 d’abril de 2020, des del dia 12 de març de 2020 i
fins a l’aixecament de l’estat d’alarma o de les mesures que en desenvolupament
d’aquest s’adoptin.
SEGON.- SUSPENDRE el cobrament de les tarifes del servei des del dia 12 de març de
2020 i fins a l’aixecament de l’estat d’alarma o de les mesures que en desenvolupament
d’aquest s’adoptin.
TERCER.- COMUNICAR a l’empresa concessionària que tindrà dret al rescabalament de
l’equilibri econòmic financer de la concessió en els termes de l’art. 34.4 del Reial Decret
Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la seva realitat,
efectivitat i quantia.
QUART.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa concessionària del servei i al
responsable del contracte del mateix.”
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté.
11. - Suspensió de l’execució del contracte de gestió indirecta, mitjançant
concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet (lot 1), amb motiu de la crisi
sanitària derivada del COVID-19 (LIC 1/2014).
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=11

Acord:
“Per decrets d’alcaldia 2020LLDA000610, de 12 de març de 2020 i 2020LLDA000618, de
13 de març de 2020, l' Ajuntament del Masnou va adoptar mesures per la crisi sanitària
derivada del COVID-19.
En data 14 de març de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació
de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
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Per decret d’alcaldia 2020LLD000619 de 16 de març de 2020 es va aprovar el pla de
contingències de l’Ajuntament del Masnou amb motiu del COVID-19, actualitzant-se
posteriorment, mitjançant decrets 2020LLDA000657 de 20 de març de 2020 i
2020LLDA000660 de 23 de març de 2020 els serveis mínims presencials imprescindibles.
El 18 de març de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret Llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19.
L'article 34.4 del Reial Decret Llei 8/2020 esmentat preveu que els contractes de
concessió de serveis vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret Llei, celebrats per
les entitats pertanyents al Sector Públic en el sentit definit en l'article 3 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, la situació de fet creada pel COVID-19 i les mesures adoptades per
l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local per combatre’l donaran dret al
concessionari al restabliment de l'equilibri econòmic del contracte mitjançant, segons
procedeixi en cada cas, l'ampliació de la seva durada inicial fins a un màxim d'un 15 per
100 o mitjançant la modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en el
contracte.
Dit reequilibri en tot cas compensarà als concessionaris per la pèrdua d’ingressos i
l'increment dels costos suportats, entre els quals es consideraran les possibles despeses
salarials que efectivament haguessin abonat, pel que fa als previstos en l'execució
ordinària del contracte durant el període de durada de la situació de fet creada pel
COVID-19.
Només es procedirà a la compensació prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la realitat,
efectivitat i import pel contractista d'aquestes despeses.
L'aplicació de l’anterior només serà procedent quan l'òrgan de contractació, a instància
del contractista, hagués apreciat la impossibilitat d'execució del contracte com a
conseqüència de la situació creada pel COVID-19.
L'empresa CLECE, SA, adjudicatària de la concessió del servei de gestió indirecta de
l’escola bressol municipal Sol Solet, en virtut del contracte administratiu formalitzat en
data 18 de juliol de 2014, ha presentat sol·licitud en relació a la impossibilitat d'execució
de contracte.
En data 9 d’abril de 2020, el responsable del contracte ha emès informe favorable a la
suspensió del contracte de concessió per impossibilitat d'execució de la prestació amb
efectes 13 de març de 2020, d'acord amb el que es detalla a continuació:
“(...)
17. Els motius exposats als punts 5, 6 i 7 anteriors han comportat que el servei no pugui
executar-se de forma total, atès el tancament dels equipaments ordenat pel Govern de la
Generalitat en data 12 de març i amb efectes des de l’endemà, 13 de març, i atès el
Decret d’Alcaldia 2020LLDA000610, de 12 de març de 2020, que també ordenava, amb
efectes a partir de l’endemà, el tancament de les escoles bressol municipals, d’acord amb
el que el Departament d’Educació establia pels equipaments educatius de totes les
etapes de l’ensenyament. Per aquests motius l’execució del contracte esdevé impossible
en les circumstàncies actuals.
18. Pel motiu anterior, i atès que els usuaris del servei no rebran la prestació del mateix,
es proposa també la suspensió del cobrament de les tarifes del servei.
(...)

21

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2020000004

29 d´abril de 2020

Conclusions
1. El servei d’escola bressol municipal Sol Solet no s’ha pogut prestar des del 13 de
març de 2020 degut a la situació actual i de conformitat amb el decret d’alcaldia
núm. 2020LLDA000610 de data 12 de març de 2020 pel qual es va adoptar la
mesura de tancament del servei d’escola bressol municipal Sol Solet a causa de
la crisi del COVID-19.
2. En conseqüència, s'haurà de suspendre el cobrament de les tarifes del servei des
del dia 13 de març de 2020 i fins a l’aixecament de l’estat d’alarma o de les
mesures que en desenvolupament d’aquest s’adoptin.
3. Informo favorablement la suspensió del servei i el cobrament de tarifes amb
efectes des del 13 de març de 2020 fins a l’aixecament de l’estat d’alarma o de les
mesures que en desenvolupament d’aquest dicti l’Alcaldia.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 21
d’abril de 2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer.- SUSPENDRE l’execució de la concessió de la gestió indirecta de l’escola
bressol municipal Sol Solet, realitzada per l’empresa CLECE, SA, pels motius abans
esmentats, i en el sentit que consta a l’informe emès pel responsable del contracte en
data 9 d’abril de 2020.
Segon.- SUSPENDRE el cobrament de les tarifes del servei des del dia 13 de març de
2020 i fins a l’aixecament de l’estat d’alarma o de les mesures que en desenvolupament
d’aquest s’adoptin.
Tercer.- COMUNICAR a l’empresa concessionària que tindrà dret al rescabalament de
l’equilibri econòmic financer de la concessió en els termes de l’art. 34.4 del Reial Decret
Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la seva realitat,
efectivitat i quantia.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa concessionària del servei i al
responsable del contracte del mateix.”
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté.
12. - Suspensió de l’execució del contracte de gestió indirecta, mitjançant
concessió, de l’escola bressol municipal La Barqueta (lot 2), amb motiu de la crisi
sanitària derivada del COVID-19 (LIC 1/2014).
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=12

Acord:
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“Per decrets d’alcaldia 2020LLDA000610, de 12 de març de 2020 i 2020LLDA000618, de
13 de març de 2020, l'Ajuntament del Masnou va adoptar mesures per la crisi sanitària
derivada del COVID-19.
En data 14 de març de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació
de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Per decret d’alcaldia 2020LLD000619 de 16 de març de 2020 es va aprovar el pla de
contingències de l’Ajuntament del Masnou amb motiu del COVID-19, actualitzant-se
posteriorment, mitjançant decrets 2020LLDA000657 de 20 de març de 2020 i
2020LLDA000660 de 23 de març de 2020 els serveis mínims presencials imprescindibles.
El 18 de març de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret Llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19.
L'article 34.4 del Reial Decret Llei 8/2020 esmentat preveu que els contractes de
concessió de serveis vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret Llei, celebrats per
les entitats pertanyents al Sector Públic en el sentit definit en l'article 3 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, la situació de fet creada pel COVID-19 i les mesures adoptades per
l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local per combatre’l donaran dret al
concessionari al restabliment de l'equilibri econòmic del contracte mitjançant, segons
procedeixi en cada cas, l'ampliació de la seva durada inicial fins a un màxim d'un 15 per
100 o mitjançant la modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en el
contracte.
Dit reequilibri en tot cas compensarà als concessionaris per la pèrdua d’ingressos i
l'increment dels costos suportats, entre els quals es consideraran les possibles despeses
salarials que efectivament haguessin abonat, pel que fa als previstos en l'execució
ordinària del contracte durant el període de durada de la situació de fet creada pel
COVID-19.
Només es procedirà a la compensació prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la realitat,
efectivitat i import pel contractista d'aquestes despeses.
L'aplicació de l’anterior només serà procedent quan l'òrgan de contractació, a instància
del contractista, hagués apreciat la impossibilitat d'execució del contracte com a
conseqüència de la situació creada pel COVID-19.
L'empresa Serveis per a la infància Crèixer Junts, adjudicatària de la concessió del servei
de gestió indirecta de l’escola bressol municipal La Barqueta, en virtut del contracte
administratiu formalitzat en data 12 de juliol de 2014, ha presentat sol·licitud en relació a
la impossibilitat d'execució de contracte.
En data 9 d’abril de 2020, el responsable del contracte ha emès informe favorable a la
suspensió del contracte de concessió per impossibilitat d'execució de la prestació amb
efectes 13 de març de 2020, d'acord amb el que es detalla a continuació:
“(...)
17. Els motius exposats als punts 5, 6 i 7 anteriors han comportat que el servei no pugui
executar-se de forma total, atès el tancament dels equipaments ordenat pel Govern de la
Generalitat en data 12 de març i amb efectes des de l’endemà, 13 de març, i atès el
Decret d’Alcaldia 2020LLDA000610, de 12 de març de 2020, que també ordenava, amb
efectes a partir de l’endemà, el tancament de les escoles bressol municipals, d’acord amb
el que el Departament d’Educació establia pels equipaments educatius de totes les
etapes de l’ensenyament. Per aquests motius l’execució del contracte esdevé impossible
en les circumstàncies actuals.
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18. Pel motiu anterior, i atès que els usuaris del servei no rebran la prestació del mateix,
es proposa també la suspensió del cobrament de les tarifes del servei.
(...)
Conclusions
1.

El servei d’escola bressol municipal La Barqueta no s’ha pogut prestar des del 13
de març de 2020 degut a la situació actual i de conformitat amb el decret d’alcaldia
núm. 2020LLDA000610 de data 12 de març de 2020 pel qual es va adoptar la
mesura de tancament del servei d’escola bressol municipal La Barqueta a causa
de la crisi del COVID-19.

2.

En conseqüència, s'haurà de suspendre el cobrament de les tarifes del servei des
del dia 13 de març de 2020 i fins a l’aixecament de l’estat d’alarma o de les
mesures que en desenvolupament d’aquest s’adoptin.

3.

Informo favorablement la suspensió del servei i el cobrament de tarifes amb
efectes des del 13 de març de 2020 fins a l’aixecament de l’estat d’alarma o de les
mesures que en desenvolupament d’aquest dicti l’Alcaldia.”

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 21
d’abril de 2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer.- SUSPENDRE l’execució de la concessió de la gestió indirecta de l’escola
bressol municipal La Barqueta, realitzada per l’empresa SERVEIS PER A LA INFÀNCIA
CRÈIXER JUNTS, pels motius abans esmentats, i en el sentit que consta a l’informe
emès pel responsable del contracte en data 9 d’abril de 2020.
Segon.- SUSPENDRE el cobrament de les tarifes del servei des del dia 13 de març de
2020 i fins a l’aixecament de l’estat d’alarma o de les mesures que en desenvolupament
d’aquest s’adoptin.
Tercer.- COMUNICAR a l’empresa concessionària que tindrà dret al rescabalament de
l’equilibri econòmic financer de la concessió en els termes de l’art. 34.4 del Reial Decret
Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la seva realitat,
efectivitat i quantia.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa concessionària del servei i al
responsable del contracte del mateix.”
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté.
13. - Aprovar inicialment l’expedient d’establiment dels Serveis d’intervenció
socioeducatiu no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i llurs
famílies (SIS).
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=13
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Acord:
“Atès que l’Ajuntament del Masnou té competències pròpies en matèria d’avaluació i
informació de situacions de necessitat social i d’atenció immediata a persones en situació
o risc d’exclusió social, d’acord amb el que estableix l’article 25.2.e de la Llei 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i que segons l’article 31 de la Llei
12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, ha de complir les funcions pròpies dels
serveis socials bàsics.
Considerant que la Cartera de Serveis Socials vigent (Decret 142/2010, d’11 d’octubre,
prorrogada fins l’actualitat), recull en el seu annex 1 “Prestacions de la xarxa de serveis
socials d’atenció pública” els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a
infants i adolescents (1.1.6) i, dins d’aquestes, el servei de centre obert (1.1.6.1).
Atès que el Departament de Treball, afers socials i famílies i la Direcció General d’Atenció
a la Infància i Adolescència, estan impulsant el disseny d’un Pla de desplegament del
model dels Serveis d’intervenció socioeducatiu no residencial per a infants i adolescents
en situació de risc i llurs famílies (SIS), que es preveu implementar en els propers anys, i
que hores d’ara, l’Ajuntament del Masnou només té en funcionament el servei
corresponent a la línia 2 (servei d’atenció diürna), a través del Centre Obert ‘Maricel’.
Atesa la voluntat de l’equip de govern de posar en marxa les línies 3 (servei d’intervenció
amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc, de 0 a 17 anys) i 4 (servei
d’acompanyament socioeducatiu per adolescents en situació de risc, de 16 a 17 anys) de
l’esmentat model, i de formalitzar la prestació del servei del propi de Centre Obert (línia 2
del model).
Vist l’informe del Gerent municipal de data 8 d’abril de 2020, que ha coordinat els treballs
per a la confecció del corresponent expedient, per encàrrec de l’Alcalde de data 12 de
març de 2020.
Examinats els documents aportats per la comissió de treball, que comprenen la Memòria
justificativa, el Projecte d’establiment i un Reglament per regular el règim intern de
funcionament dels SIS.
Vist que l’expedient inclou també la minuta de Conveni per a la formalització de l’encàrrec
a mitjà propi a favor de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L. per a
la gestió del Centre Obert ‘Maricel’ de l’Ajuntament del Masnou, minuta que recull les
condicions bàsiques de l’encàrrec de gestió a SUMAR, que es desenvolupen en el ple de
condicions reguladores que l’acompanya.
Vist finalment l’informe favorable conjunt de Secretaria i Intervenció.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data
21 d’abril de 2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer.

Aprovar inicialment l’expedient d’establiment dels Serveis d’intervenció
socioeducatiu no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i
llurs famílies (SIS), que conté la memòria justificativa, el projecte d'establiment
i el projecte de reglament.

Segon.

Sotmetre a informació pública l’esmentat expedient d’establiment per un
termini de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC), al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament (e-Tauler) i al portal de transparència del web municipals, als
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efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions, si s’escau. El termini
d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la
publicació de l’anunci al BOPB. L’expedient es podrà consultar al tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Tercer.

Considerar aprovat definitivament, en el cas que no es presenti cap al·legació
o reclamació, l'establiment dels Serveis d’intervenció socioeducatiu no
residencial per a infants i adolescents en situació de risc i llurs famílies (SIS),
amb la memòria justificativa, el projecte i el reglament corresponents, sense
necessitat de cap tràmit ulterior, i procedir a continuació a la publicació del
text íntegre d’aquests tres documents al BOPB i a lliurar sengles exemplars
del reglament del servei, juntament amb el testimoni fefaent d'aquests acords,
a la Generalitat i a l'Administració de l'Estat.

Quart.

Encarregar a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L. la
gestió del Centre Obert ‘Maricel’, part integrant dels Serveis d’intervenció
socioeducatiu no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i
llurs famílies (SIS), com a mitjà propi (MP) i servei tècnic de l’Ajuntament, per
una durada de dos anys a comptar des de la data d’inici de la prestació,
prorrogables per acord exprés per un termini màxim de dos anys més, i per
una tarifa anual de 80.798,00 €.

Cinquè.

Aprovar la minuta de conveni i de plec de condicions reguladores que ha de
formalitzar aquest encàrrec a mitjà propi, segons el document que forma part
de l’expedient.

Sisè.

Facultar l’Alcalde per la signatura d’aquell conveni i plec de condicions
reguladores.

Setè.

Publicar l’encàrrec en el perfil del contractant de l’Ajuntament.”

Resultat: Aprovat per 18 vots a favor i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté.
14. - Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions a famílies per l’accés i el manteniment de l’habitatge habitual.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=14

Acord:
“L’Ajuntament del Masnou arrel de la situació d’emergència sanitària produïda pel Covid19 s’ha fixat com a objectiu ampliar els ajuts que actualment s’ofereixen per l’accés i el
manteniment de l’habitatge, a fi de donar resposta a les noves necessitats en matèria
d’habitatge que es preveuen com a efectes de la crisis econòmica derivada del Covid-19.
Vist l’informe de la Tècnica d’Habitatge, de data 14 d’abril de 2020, en el qual proposa
l’aprovació de les Bases específiques reguladores per la concessió de subvencions a
famílies per l’accés i el manteniment de l’habitatge habitual
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data
21 d’abril de 2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels
presents (21), els acords següents:
Primer. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions a famílies per l’accés i el manteniment de l’habitatge habitual, segons el text
que forma part de l’expedient.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les esmentades bases
específiques, per un termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí
Oficial de la província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i al portal web de
transparència municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de
l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB. L’expedient es podrà consultar al
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Tercer. No suspendre els terminis de la informació pública d’anterior referència per
aplicació del que disposa 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
continuar amb la tramitació del mateix, amb l’objectiu d’assegurar que la convocatòria
d’aquestes subvencions com a mesura per a lluitar contra la crisi del COVID-19 pugui ser
efectiva un cop aquestes bases s’hagin aprovat definitivament.
Quart. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, bases específiques esmentades que ara s’aproven
inicialment quedin aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es
procedeixi directament a la seva publicació.”
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten
a favor.
15. - Aprovació del conveni Concurs de Música Jove 2020.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=15

Acord:
“Des de fa ja 15 anys per tal de promocionar la cultura entre el jovent, diversos
ajuntaments del Maresme organitzen un concurs de música jove.
Per tal de poder organitzar aquest concurs, és necessari signar un conveni de
col·laboració entre els ajuntaments que participen, essent aquests, Cabrils, el Masnou,
Montgat i Vilassar de Mar.
La clàusula vuitena del conveni estableix que les despeses que es deriven de la seva
organització i realització seran repartides entre els ajuntaments col·laboradors. Es calcula
que la despesa màxima per la realització del concurs és de 8.000 euros, corresponent a
cadascun dels ajuntaments la quantitat màxima de 2.000 euros, la qual hauran
d’ingressar a l’Ajuntament de Vilassar de Mar atès que enguany és l’ajuntament
organitzador.
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Vist l’informe tècnic que consta adjunt a l’expedient signat en data 4 de març del 2020.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data
11 de març de 2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer. Aprovar la delegació de competències a favor de l’Ajuntament de Vilassar de
Mar, en els termes que consten al conveni de delegació, relatives a la coordinació de
l’organització i execució de la setzena edició del Concurs Maresmusic.
Segon. Aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, el Masnou,
Montgat i Vilassar de Mar per a l’organització del Maresmusic 2020, plataforma de suport
de grups de música emergents i/o novells (16a edició)
Tercer. Autoritzar i disposar l’obligació per import de 2.000 € a favor de l’Ajuntament de
Vilassar de Mar (CIF P0821700B), (municipi organitzador d’aquesta edició), en concepte
d’aportació a les despeses d’organització i desenvolupament del concurs esmentat, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 20.IJ.23125.22699, centre de cost JOVPRO.
Quart. Facultar a l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni.
Cinquè. Notificar aquest acord als ajuntaments de Cabrils, Vilassar de Mar i Montgat.”
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté.
16. - Conveni entre l'Ajuntament del Masnou i l'Ajuntament de Teià per al traspàs
d'usuaris del servei d'abastament d'aigua potable del Masnou a l'Ajuntament de
Teià.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=16

Acord:
“L’ajuntament de Teià ha fet arribar una proposta de conveni per al traspàs d’usuaris del
servei d’abastament d’aigua potable del sector 1 i 2 dels carrers Montseny, Joan XXIII,
Molina i Montserrat a l’Ajuntament de Teià.
En aquest conveni s’exposa que el servei d’abastament d’aigua potable a la zona del Pi
de l’Indià, ubicat al terme municipal de Teià, per motius tècnics, ve prestant-se per
l’Ajuntament del Masnou, a través de Sorea, empresa concessionària del servei.
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 2 de març de 2020 que literalment diu:
“(.../...), enginyera municipal del Masnou, en relació amb el conveni entre
l’Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament de Teià per al traspàs d’usuaris del servei
d’abastament d’aigua potable del sector 1 i 2 dels carrers Montseny, Joan XXIII,
Molina i Montserrat a l’Ajuntament de Teià, emeto el següent:
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INFORME
L’ajuntament de Teià ens ha fet arribar una proposta de conveni per al traspàs
d’usuaris del servei d’abastament d’aigua potable del sector 1 i 2 dels carrers
Montseny, Joan XXIII, Molina i Montserrat a l’Ajuntament de Teià.
En aquest conveni s’exposa que el servei d’abastament d’aigua potable a la zona
del Pi de l’Indià, ubicat al terme municipal de Teià, per motius tècnics, ve prestantse per l’Ajuntament del Masnou, a través de Sorea, empresa concessionària del
servei.
Al conveni es divideix la zona del Pi de l’Indià en 4 sectors i es descriuen les
actuacions que es portaran a terme per aconseguir el traspàs dels abonats del
sector 1 i el sector 2. Per contra, es deixa per més endavant el traspàs dels
abonats del sector 3 i el sector 4, donat que les solucions tècniques a executar per
aconseguir aquest traspàs són més complexes i cal estudiar-les amb detall. El
conveni també especifica que tots els canvis –amb les inversions corresponentsseran a càrrec del servei de Teià, i per tant, sense cap incidència pel servei del
Masnou.
Revisada la proposta tècnica per realitzar la desconnexió dels abonats del sector
1 i sector 2 de la xarxa d’abastament d’aigua potable del Masnou i, donat que
aquests canvis no tindran cap incidència pel servei del Masnou, s’informa
favorablement la proposta.
La desconnexió del sector 3 i sector 4 s’estudiarà en el moment en què es proposi
una solució tècnica per fer el traspàs d’aquests abonats.”
Vist l’informe conjunt del secretari i l’interventor de data 4 de març de 2020 que
literalment diu:
“Antecedents
La concessió del servei municipal d’aigües es va adjudicar el 26 d’octubre de 1972
a favor de la Societat Regional d’Abastament d’Aigües S.A. (actualment SOREA)
per un termini de 30 anys.
En data 21 de gener de 1999 el Ple de la Corporació va aprovar una pròrroga del
contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable de 20 anys, és a dir,
fins al 26 d’octubre de 2022.
En el marc d’aquesta concessió, i per motius tècnics, s’havia assumit la prestació
del servei d’abastament d’aigua potable del sector 1 i 2 dels carrers Montseny, Joan
XXIII, Molina i Montserrat del terme municipal de Teià. I en conseqüència, les tarifes
dels usuaris són les vigents de l’Ajuntament del Masnou, com a prestador del servei
i no les de l’Ajuntament de Teià, terme municipal al qual pertanyen.
L’Ajuntament de Teià ha elaborat una proposta de conveni per tal de dur a terme el
traspàs d’usuaris, primer dels sectors 1 i 2, i més endavant dels sectors 3 i 4.
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 2 de març de 2020.
Fonaments de dret
-

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
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 (en endavant TRLMRLC).
Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS).

Consideracions jurídiques
Primera.- Marc jurídic aplicable als convenis:
La figura dels convenis és una fórmula per articular la col·laboració entre
l’Administració local i amb altres administracions o subjectes de dret privat per assolir
un fi comú, així s’estableix a l’art. 47.1 i 47.2.c) de la LRJSP.
A nivell local, la nova redacció de l’article 57 de la LRBRL donada per LRSAL va
introduir, al règim general dels convenis dos paràgrafs. El segon paràgraf, relatiu als
convenis, determina la necessitat de justificar la subscripció de convenis com una
forma per millorar l’eficàcia de la gestió pública, eliminar duplicitats administratives i
complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
La necessitat de la subscripció es justifica en el fet que sigui el servei municipal de
Teià qui assumeixi la prestació als seus usuaris, i en conseqüència, els hi apliqui les
seves tarifes.
L’art. 47 LRJSP defineix els convenis com els acords amb efectes jurídics adoptats per
les Administracions Públiques entre sí (anomenats interadministratius) o amb
subjectes de dret privat per a una finalitat comuna i s’han d’emmarcar, d’acord amb
l’art. 48, en l’exercici de competències pròpies o delegades sense que pugui suposar
la cessió de la titularitat de la competència.
Així mateix, amb la subscripció del conveni ni es generen duplicitats administratives, ni
en cap cas suposa la cessió de la titularitat de cap competència tal i com proscriu l’art.
48.1 LRJSP.
En aquest cas els dos ajuntaments es proposen formalitzar, si així ho acorda l’òrgan
competent, un conveni interadministratiu relatiu al servei municipal d’abastament
d’aigua potable, que és un servei de competència municipal de conformitat amb els
articles 25.2.c) de la LRBRL i 66.3.l) del TRLMRLC.
Tots dos ajuntaments mantenen la seva competència municipal en la matèria i
únicament el que s’articula amb el conveni és el traspàs d’uns usuaris del terme
municipal de Teià que fins a la data i per motius tècnics rebien el servei del Masnou
per tal que sigui l’Ajuntament de Teià qui els presti el servei.
Com hem dit als antecedents en un primer moment es durà a terme el traspàs dels
usuaris del sector 1 i 2, i es deixa per més endavant tal i com posa de manifest
l’informe de l’enginyera municipal, el traspàs dels sectors 3 i 4 atès que les solucions
tècniques a executar són més complexes i cal estudiar-les amb detall.
L’art. 47 LRJSP estableix que els convenis no poden tenir prestacions pròpies dels
contractes, ja que en cas contrari els hi seria d’aplicació la normativa de contractació.
En aquest cas, està clar que no ens trobem davant de prestacions pròpies dels
contractes, atès que com hem dit abans es tracta de traspassar uns usuaris d’un
servei públic al municipi al qual pertanyen, i això no s’ha de confondre amb el fet que
actualment aquest servei sigui prestat indirectament mitjançant concessió
administrativa.
Tot i això, i als efectes de la deguda coordinació, el conveni ha estat validat pel gestor
d’aigües dels dos municipis, que és Sorea, a qui s’haurà de notificar l’aprovació del
conveni.
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En cap cas, el traspàs dels usuaris implica cap modificació del contracte vigent amb
Sorea que finalitza l’octubre de 2022, ni té impacte a nivell econòmic per l’Ajuntament
del Masnou. Consta expressament a la clàusula segona del conveni que “Tots els
canvis –amb les inversions corresponents- seran a càrrec del servei de Teià, i per tant,
sense cap incidència pel servei del Masnou”.
Segona.- Contingut del conveni:
L'article 49 LRJSP determina el contingut dels convenis, que hauran d’incloure com a
mínim el següent:
“a) Subjectes que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què actua
cadascuna de les parts.
b) La competència en la qual es fonamenta l'actuació de l'Administració
pública, dels organismes públics i les entitats de dret públic vinculats o que en
depenen o de les universitats públiques.
c) Objecte del conveni i actuacions a realitzar per cada subjecte per al seu
compliment, indicant, si és el cas, la titularitat dels resultats obtinguts.
d) Obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts,
si n'hi ha, indicant la seva distribució temporal per anualitats i la seva imputació
concreta al pressupost corresponent d'acord amb el que preveu la legislació
pressupostària.
e) Conseqüències aplicables en cas d'incompliment de les obligacions i
compromisos assumits per cadascuna de les parts i, si escau, els criteris per a
determinar la possible indemnització per l'incompliment.
f) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels
compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme resoldrà els
problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte dels
convenis.
g) El règim de modificació del conveni. A falta de regulació expressa la
modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime dels signants.
h) Termini de vigència del conveni tenint en compte les següents regles:
1r Els convenis hauran de tenir una durada determinada, que no podrà ser
superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini
superior.
2n En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l'apartat
anterior, els signants del conveni podran acordar unànimement la seva
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.”
El conveni de col·laboració objecte d’aquest informe conté els elements necessaris de
l’article abans transcrit per donar compliment a la finalitat a assolir.
Igualment, examinats els pactes del conveni, que són les obligacions a que es vinculen
les parts amb l’aprovació i signatura del conveni, segons el parer dels qui emeten
aquest informe, es compleixen els requisits regulats per la legislació estatal i
autonòmica reguladora dels convenis, en concret:
- Articles 47 a 53 de la LRJSP.
- Article 57 de la LRBRL (en la seva redacció donada per la LRSAL).
- Article 191 del TRLMRLC.
- Article 308 i ss. del ROAS.
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Tercera.- Òrgan competent:
En el llistat d’atribucions o competències del Ple de la Corporació dels articles 22 de la
LRBRL i 52 del TRLMRLC no trobem la subscripció de convenis, dels quals únicament
el Ple n’és l’òrgan competent en el cas que el conveni formalitzés una delegació de
competències –que no és el cas-, que a més requereix un quòrum de majoria absoluta
(arts. 22.2.p) i 47.2.h LRBRL i 52.2.q) i 114.3.e) TRLMRLC).
No obstant l’anterior, per la relació d’aquest conveni amb el servei municipal
d’abastament d’aigua potable on l’òrgan competent és Ple, considero que hauria de
ser també el Ple l’òrgan competent en aquest expedient.
Quarta.- Tramesa del conveni a la DGAL i transparència:
L’art. 309.1 del ROAS disposa que l’acord d’aprovació i la còpia del conveni s’han de
trametre a la Direcció General d’Administració Local (DGAL) del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
Per altra banda, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, obliga, en aplicació de l’article 8.1.f), 14, i Disposició
Addicional novena a publicar el conveni en el portal de transparència. En el mateix
sentit s’estableix aquesta obligació en l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, que també recull que
s’han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Conclusions
Per tot l’anterior, s’informa favorablement la proposta de conveni entre l’Ajuntament del
Masnou i l’Ajuntament de Teià per al traspàs d’usuaris del servei d’abastament d’aigua
potable del sector 1 i 2 dels carrers Montseny, Joan XXIII, Molina i Montserrat a
l’Ajuntament de Teià.
Aquesta és l’opinió dels sotasignants que sotmeten a qualsevol altre de millor
fonament en dret. No obstant això, l’òrgan competent, resoldrà el que consideri
oportú.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 11 de març de
2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer. Aprovar la minuta del conveni entre l’Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament de
Teià per al traspàs dels usuaris del servei d’abastament d’aigua potable del sector 1 i 2
dels carrers Montseny, Joan XXIII, Molina i Montserrat a l’Ajuntament de Teià.
Segon. Facultar a l’alcalde per a que en nom i representació de l’Ajuntament subscrigui el
referit conveni.
Tercer. Notificar el següent acord a l’Ajuntament de Teià i a SOREA.
Quart. Publicar aquest acord i el conveni al web municipal i al Portal de Transparència.”
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté.
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17. - Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació
Urbanística del Masnou en els àmbits dels carrers d'Olivé Gumà i Montevideo i
avinguda de Cusí i Furtunet, per a la creació de sòls d'habitatge dotacional.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=17

Acord:
“Examinada la documentació que es tramita en relació amb la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació en els àmbits dels carrers d’Olivé Gumà i Montevideo i avinguda de
Cusí i Furtunet, redactada pel despatx d’arquitectes Manciñeiras/Parés arquitectes
associats, SLP, per encàrrec d’aquest Ajuntament.
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 de juliol de 2019 es va aprovar
inicialment la referida documentació i es va sotmetre a informació pública pel termini d’un
mes, amb la publicació d’un anunci al BOP, al diari El Punt, a l’e-tauler i al portal de
transparència municipal.
L’esmentat termini d’informació pública es va ampliar en un mes en coincidir amb el mes
d’agost.
Atès que durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions, tal i com
consta a l’informe emès per l’OAC amb data 8 d’octubre de 2019.
Atès que sol·licitat informe al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
sobre el document aprovat inicialment, ha comunicat a l’Ajuntament l’acord del Govern de
data 10 de desembre de 2029, pel qual es deixa sense efecte el seu Acord de 16 de
desembre de 2008, pel qual s'acceptava la cessió gratuïta de domini d'un solar de 3.606
m² de superfície, situat a l'avinguda de Cusí i Furtunet, 54-56, del terme municipal del
Masnou, destinat a la construcció d'un edifici per prestar els serveis educatius integrats
del Baix Maresme i a l'ampliació de l'Institut d'Educació Secundària IES Maremar.
Atès que, el document aprovat inicialment s’emparava per
sistema urbanístic d’equipament comunitari d’allotjament
Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per
l’aprovació de la qual va ser publicada al Diari Oficial de
però no va ser ratificada pel Parlament de Catalunya.

a la creació i regulació dels
dotacional contingut en el
millorar l’accés a l’habitatge,
la Generalitat de Catalunya,

Atès que amb data 23 de desembre de 2019, el Govern de la Generalitat va aprovar el
Decret Llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge el qual, entre
d’altres aspectes, regula l’equipament d’allotjament dotacional de manera anàloga a com
es regulava en el Decret Llei 5/2019, en el document que es sotmet a aprovació inicial
s’ha substituït tota referència al aquest Decret Llei, per la normativa actualment vigent.
Vist l’informe favorable emès amb data 11 de març de 2020 per l’arquitecta municipal.
Atès el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 11 de març de
2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:

33

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2020000004

29 d´abril de 2020

PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en
els àmbits dels carrers d’Olivé Gumà i Montevideo i avinguda de Cusí i Furtunet,
SEGON.- Remetre la modificació puntual esmentada, així com una còpia de l’expedient
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació
definitiva.
TERCER.- Notificar els acords a les persones interessades.”
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 6 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Cs (2 regidors) i
CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i JxCAT-UNITS (3 regidors),
s’abstenen.
18. - Aprovació import IVA liquidació Contracte "servei de manteniment i neteja
dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament
fitosanitari de l'arbrat".
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=18

Acord:
“En data 23 de març de 2020, la Tècnica de Medi Ambient ha emès un informe que
transcrit literalment diu:
“Antecedents
1En data 15 d’abril de 2019 la tècnica que subscriu va emetre un informe en relació a
l’import de la liquidació per la finalització del contracte "Servei de manteniment i neteja
dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament
fitosanitari de l'arbrat".
En l’informe es justificava l’import a liquidar a l’empresa Innovia Coptalia, que ascendia a
14.689,95 € més iva. En les conclusions de l’informe es proposava pagar 14.689,95 € a
l’empresa, però, per error, es va ometre l’iva, que és del 21%, donat que l’import
favorable de la liquidació es dóna pel balanç de serveis que no corresponen a tasques de
neteja.
2. El Ple, en sessió de 25 de juliol de 2019, va aprovar la liquidació a favor de l’empresa
Innovia Coptalia per import de 14.689,95€.
3. En data 21 de febrer de 2020 l’empresa Innovia Coptalia presenta una factura per
import de 17.774,84€, que correspon a 14.689,95€ més el 21% d’iva, que ascendeix a
3.084,89 €.
4. L’import presentat per l’empresa Innovia Coptalia es considera correcte.
Proposta
Tenint en compte el que s’ha exposat, es proposa Ple de la Corporació el següent:
1. Aprovar a favor de l’empresa Innovia Coptalia, amb NIF A63001705, l’import
corresponent a l’iva de la liquidació del contracte "Servei de manteniment i neteja dels
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parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament fitosanitari
de l'arbrat”, que ascendeix a 3.084,89 €.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 21 d’abril de
2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer. Aprovar a favor de l’empresa Innovia Coptalia, amb NIF A63001705, l’import
corresponent a l’iva de la liquidació del contracte "Servei de manteniment i neteja dels
parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament fitosanitari
de l'arbrat”, que ascendeix a 3.084,89 €.
Segon. Notificar el present acord a l’empresa Innovia Coptalia.”
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 7 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi
voten a favor.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUPAMUNT (1 regidor), s’abstenen.
19. - Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=19

20. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=20

21. - Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per rebaixar les
retribucions i dietes de la classe política del Masnou.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=21

Acord:
“Venen temps difícils i de ben segur a moltes persones se'ls hi demanaran esforços i
sacrificis per superar la crisi econòmica i social que provocarà la COVID-19. Així mateix,
l’Ajuntament necessitarà trobar nous recursos econòmics així com també establir on posa
l'accent de la despesa tenint en compte els recursos de què ja disposa. En aquest
context, es torna més urgent que mai adaptar les retribucions i les dietes de la classe
política a aquesta nova realitat i així alliberar recursos econòmics necessaris per fer front
a la nova situació.
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data
21 d’abril de 2020.
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Tenint en compte això, proposem al Ple de l’Ajuntament que prengui els següents acords:
1. Proposar una rebaixa del deu per cent pel que queda d’any 2020 i el 2021 dels sous de
govern, de les dietes dels regidors sense dedicació tant del govern com de l’oposició, de
les retribucions del personal eventual que actua en qualitat d’assessor o assessora dels
grups municipals i de la cap de gabinet d’alcaldia, així com suprimir el total les quantitats
destinades al funcionament dels grups municipals durant el mateix període.
2. Destinar aquest estalvi a la lluita contra els efectes socials i econòmics derivats de la
COVID-19.
3. Crear un grup de treball on hi siguin presents tots els grups municipals per determinar
a quines actuacions concretes anirà destinat l’estalvi que generarà les mesures
adoptades en l’acord primer. El present grup també treballarà per determinar quines son
totes les actuacions que l’Ajuntament ha de dur a terme d’ara en endavant per lluitar
contra els efectes socials i econòmics derivats del COVID-19 i definir quines quantitats
son necessàries per aquestes actuacions, a efectes de determinar si les mesures de
l’acord 1 son suficients o han de ser modificades.
Aquest grup de treball serà constituït i tindrà la primera reunió (telemàtica) en un termini
no superior a 10 dies des de l’aprovació de la present moció.
4. Revisar el primer acord d’aquesta moció al Ple ordinari del novembre de 2021.
5. Informar a la ciutadania d’aquests acords pels mitjans habituals.”
Resultat: No aprovat per 14 vots en contra i 7 vots a favor.
Votació
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUPAMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi
voten en contra.
22. - Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i PSC-CP
d'adhesió al decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de
Catalunya, elaborat per l’ACM i la FMC.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202004291900110200_FH.mov&topic=22

Acord:
“Des que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va elevar, el passat 11 de març de
2020, la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 a pandèmia
internacional, l’Estat central i la Generalitat de Catalunya han dictat successives normes
amb mesures extraordinàries i temporals per tal de reduir el risc d’exposició i transmissió
del virus, que les entitats locals hem anat aplicant d’acord amb les nostres particularitats.
L’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) han elaborat el “Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de
Catalunya”. Aquest decàleg presenta 55 mesures que caminen en la línia de reactivar
socialment i econòmicament els municipis després de la pandèmia de la COVID-19.
Atès que es considera d’interès l’adhesió d’aquest municipi al decàleg citat, es proposa al
Ple municipal de l’Ajuntament del Masnou que prengui els següents acords:
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PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Masnou al ‘Decàleg per a la recuperació
socioeconòmica dels municipis de Catalunya’ elaborat per l’ACM i la FMC.
SEGON. Notificar la present resolució a l’ACM i la FMC, tot omplint també el
corresponent formulari d'adhesió.
TERCER. Publicar aquesta resolució als canals habituals de l'Ajuntament.”
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor, 1 vot en contra i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), hi vota en contra.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté.
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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