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Assistència 
 
President:  
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 
Membres del ple dret: 
Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM)                      
Sr. Ernest Suñé Nicolás, tinent d’alcalde segon (PSC-CP)              
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde tercer (ERC-AM-AM)                       
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP)          
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde cinquena (ERC-AM-AM) 
Sra. Anna Torrijos López, tinenta d’alcalde sisena (ERC-AM-AM) 
 
Regidors convocats a efectes informatius: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM) 
Sra. Mónica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventora: 
Sra. Maria Teresa Fernández Hinojosa 
 
També assisteix a la reunió: 
Sr. Alexandre Álvarez Mena, Gerent 
Sra. Núria Creus Maristany, Cap de gabinet d’Alcaldia 
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria. 
 
1. - Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 12 de gener de 2023. 
 

S’aprova l'esborrany de l'acta de la sessió del 12 de gener de 2023 per assentiment. 
 

2. - Donar compte de l'ordre del dia del Ple del mes de gener. 
 

Donar compte de l’ordre del dia del Ple del mes de gener de 2023. 
 

3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
3.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 0078/2023 de data 17 de gener de 
2023, pel qual s’avoca la competència per la contractació substitució titular IT mestre escola 
bressol, expedient núm. X2023001154. 
 

3.2 Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 0079/2023 de data 18 de gener de 
2023, pel qual s’avoca la competència per l’aprovació de la transferència destinada a 
finançar la prestació del servei de cura per a nenes i nens dels 0 als 16 anys als ajuntaments 
de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per a l'exercici 2022. (Temps per cures 
2022-2023), expedient núm. X2022020960. 
 

4. - Programa específic de resiliència local 3.0 (Diputació de Barcelona). Acceptació 
de la subvenció. 
 
En data 22 de desembre de 2022, el Ple de la Diputació de Barcelona, va prendre l’acord 
177/22, còpia del qual s’adjunta a l’expedient, segons el qual s’aprovaven: 
 

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

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

En aquesta relació individualitzada hi consta l’import de 233.780,25 € preassignats a 
l’Ajuntament del Masnou. 
 

Les característiques bàsiques d’aquest Programa específic de resiliència local 3.0 són, pel 
que respecta a la gestió per part dels ajuntaments destinataris, les següents: 
 

1) El Programa consta de dues línies de suport (article 6 del Règim regulador del 
Programa i part expositiva de l’Acord d’aprovació del Programa):  
 

a) Mitjançant la Línia de suport 1 “Serveis i activitats resilients” es financen despeses 
de naturalesa corrent que contribueixen a reforçar la capacitat que tenen els 
municipis de prevenir, reduir o minimitzar les conseqüències d'un impacte negatiu 
de qualsevol tipus i de recuperar-se amb la màxima celeritat. 
Amb càrrec a la Línia 1 “Serveis i activitats resilients”, poden finançar-se, entre 
d’altres, les actuacions següents: 
 
‒ Modernització dels sectors econòmics tradicionals, mitjançant l’exploració de 

nous models més sostenibles i digitalitzats. 

‒ Actuacions de foment de l'ocupació de qualitat, la reducció de la bretxa digital i 
la inserció laboral dels col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

‒ Actuacions de foment de la transformació de la base productiva local per a fer-
la més competitiva. 

‒ Impuls al desenvolupament econòmic sostenible, el foment de la innovació 
econòmica i les noves economies. 

‒ Actuacions de foment del turisme sostenible i responsable i dinamització del 
sector turístic per a millorar l'oferta. 
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‒ Actuacions de foment del comerç de proximitat i dels mercats municipals. 
‒ Actuacions de promoció de l'accés a l'oferta cultural. 
‒ Adaptació de les biblioteques en espais d'aprenentatge al llarg de la vida, i 

promoció del seu paper de garants de l'accés a la cultura. 
‒ Impuls de les polítiques educatives de proximitat i inclusives. 
‒ Actuacions de foment de l'esport com una eina d'inclusió social i comunitària. 
‒ Actuacions de foment de la planificació i el desenvolupament de polítiques locals 

de joventut i d'apoderament de la gent jove. 
‒ Garantia de la salut pública, el benestar, l'autonomia personal, l'atenció en 

situacions de necessitat, i la inclusió i la promoció socials. 
‒ Promoció de la igualtat d'oportunitats en la infància i l'adolescència, garantia de 

drets bàsics com l'alimentació, l'habitatge o els subministraments bàsics, lluita 
contra la pobresa, i impuls de la inclusió social i l’acollida de persones migrades. 

‒ Promoció de la convivència i l'acció comunitària per assegurar uns municipis 
acollidors, interculturals, accessibles i cohesionats, així com l’impuls de la 
participació de la ciutadania en tots els àmbits del govern local. 

‒ Promoció de les polítiques d'igualtat i no discriminació, lluita contra la 
feminització de la pobresa i impuls de polítiques de no discriminació per 
l'orientació sexual de les persones. 

‒ Adopció de mesures per a vetllar per la transparència, el bon govern i la qualitat 
de la informació en els portals de dades locals. 

‒ Despeses corrents de reparacions, manteniment i conservació 
d’infraestructures i béns locals, i de subministraments i serveis necessaris per a 
l’exercici de les activitats i la prestació dels serveis dels governs locals. 

‒ Gestió dels processos d’estabilització del personal municipal. 
‒ Augment en el preu dels subministraments vinculats a l’execució de les 

actuacions recollides a la llista i d’altres anàlogues. 
‒ Retribucions del personal vinculades a l’execució de les actuacions recollides a 

la llista i d’altres anàlogues. 
 

Les despeses objecte de finançament han d’anar a càrrec dels capítols 1, 2 i 4 del 
pressupost de despeses dels ens executors, en els termes de l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura de 
pressupostos de les entitats locals (en endavant, Ordre EHA/3565/2008). 
 

b) Mitjançant la Línia de suport 2 “Inversions resilients” es financen despeses de 
naturalesa inversora amb la mateixa finalitat, en concret:  
‒ Inversions en equipaments energèticament sostenibles i socialment integradors. 
‒ Inversions sobre l'espai públic amb l’objectiu d’adequar-lo i de millorar la salut 

de la població. 
‒ Actuacions en infraestructures urbanes orientades a fomentar la sostenibilitat 

ambiental i la transició energètica. 
‒ Posada en valor del patrimoni arquitectònic local, com una via per aprofitar els 

recursos endògens i no deslocalitzables al servei del desenvolupament local. 
‒ Inversions que vetllin per la qualitat dels espais urbans consolidats i del sòl no 

urbanitzable, en especial que mitiguin l'aparició d'hàbitats urbans segregats i 
evitin la gentrificació, l'especulació, l'envelliment de parc residencial i la 
proliferació d’infrahabitatges, i que garanteixin el dret a un habitatge digne i 
adequat per a tothom. 

‒ Inversions per a preservar la biodiversitat i prevenir l'impacte ambiental de les 
activitats urbanes sobre els espais naturals i rurals. 

‒ Inversions per a implementar estratègies de mitigació i adaptació al canvi 
climàtic i de promoció de l'energia sostenible. 

‒ Inversions de renaturalització i infraestructura verda dels pobles i ciutats. 
‒ Inversions per a consolidar la xarxa d'equipaments local esportius, educatius, 

juvenils, culturals o de gent gran. 
‒ Modernització de les estructures tecnològiques i els sistemes d'informació 

locals, i inversions per avançar en la transformació digital. 
‒ Adquisició de terrenys, d’edificis i de béns de naturalesa inversora. 
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Les despeses objecte de finançament han d’anar a càrrec dels capítols 6 i 7 del 
pressupost de despeses dels ens executors, en els termes de l’Ordre EHA/3565/2008, 
de 3 de desembre. 
 

2) Els ajuts que s’atorguin en el marc del Programa són compatibles amb altres 
finançaments i ingressos provinents tant de la Diputació de Barcelona com d’altres 
administracions o ens privats per a la mateixa finalitat, sempre i quan s’especifiqui 
correctament l’import total de cada aportació i la part de despesa que s’imputa a 
cadascú, i que, en el seu conjunt, no s’ultrapassi el cost de l'activitat subvencionada 
(article 11.1 del Règim regulador del Programa). 
 

3) Els ens destinataris disposen des de l’endemà de la publicació del Programa en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (és a dir, des del 29 de desembre de 2022) 
i fins al 31 de gener de 2023 per a presentar, d’acord amb un model normalitzat, 
l’acceptació expressa de l’import preassignat i la conformitat amb les condicions i 
procediments del Programa (article 13 del Règim regulador). 
En aquest tràmit, els ens han de confirmar l’aplicació de l’import preassignat a la Línia 
de suport 1 “Serveis i activitats resilients” o sol·licitar la redistribució a la Línia de suport 
2 “Inversions resilients”. Aquesta redistribució pot ser total o d’una part. 
En cas de redistribució entre línies, els ens poden sol·licitar el pagament avançat de 
l’import de la Línia de suport 2, en els termes de l’article 19 del Règim regulador, que 
també estableix, pel que fa a la Línia de suport 1, el pagament avançat de la totalitat de 
l’import per aquells ens que presentin l’acceptació expressa. 
En cas de no presentar l’acceptació expressa dins del termini establert, l’import s’entén 
acceptat tàcitament en els termes de l’aprovació, és a dir, íntegrament per la Línia de 
suport 1 “Serveis i activitats resilients”. 

 

4) El termini màxim d’execució de les actuacions ha de finalitzar el 31 de desembre de 
2023 (article 16 del Règim regulador). 
 

5) La justificació de les despeses corresponents a les actuacions que siguin objecte de 
subvenció es podrà fer, en període voluntari, fins el 30 de novembre de 2023 i, en 
període definitiu, entre el 2 de gener i el 31 de març de 2024 (article 17 del Règim 
regulador). 

 

6) Segons l’article 19 del Règim regulador, als ens que presentin l’acceptació expressa 
del seu import preassignat, se’ls pagarà per avançat la totalitat de l’import de la Línia 
de suport 1 “Serveis i activitats resilients”. Als ens que, en el tràmit d’acceptació 
expressa de l’import preassignat, sol·licitin la redistribució a la Línia de suport 2 
“Inversions resilients” i el pagament avançat d’aquesta línia, se’ls ha de pagar per 
avançat el 50 per cent de l’import de la Línia de suport 2 “Inversions resilients”. Els ens 
poden renunciar als pagaments avançats abans que aquests es facin efectius. 

 

7) Feta una primera anàlisi de les necessitats existents i de la seva adequació als objectius 
del Programa i la naturalesa de les despeses elegibles, es considera adient distribuir 
l’import preassignat a l’Ajuntament del Masnou de la següent forma: 
 

Línia de suport Import 

Serveis i activitats resilients. 153.780,25 € 
Inversions resilients. 80.000,00 € 

Suma 233.780,25 € 

  

 
En conseqüència, amb l’acceptació de la subvenció caldrà proposar la redistribució 
entre línies que s’ha indicat. 
 

 
El Gerent municipal ha emès informe favorable a l’acceptació de la subvenció. 
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En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament mitjançant Decret 
número 2254, de data 23 de novembre de 2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre 
de 2020. 
 

Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Acceptar la totalitat de la subvenció del “Programa específic de resiliència local 

3.0”, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
atorgada per la Diputació de Barcelona, per un import total de dos-cents trenta-
tres mil set-cents vuitanta euros, amb vint-i-cinc cèntims (233.780,25 €). 

 

Segon. Sol·licitar la redistribució de l’import preassignat en el marc del Programa de la 
següent forma: 

 
 Línia de suport 1 

“Serveis i activitats resilients” 
Línia de suport 2 

“Inversions resilients” 
Total 

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

Tercer. Sol·licitar el pagament avançat de la part corresponent a la Línia de suport 2 
“Inversions resilients” en la quantia corresponent al 50% de l’import redistribuït, 
és a dir, 40.000,00 €. 

 

Quart. Traslladar aquests acords a la Diputació de Barcelona, a través del seu Portal de 
tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) mitjançant el corresponent 
formulari normalitzat. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
 

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

 

5. - Nomenament d'un agent de policia local en haver aprovat el procés selectiu per 
cobrir sis places d'agent de policia local, tres per torn lliure i tres per mobilitat 
horitzontal. 
 
La Junta de Govern Local de data 8 de març de 2018 va aprovar l’oferta pública per a l’any 
2018, en la que hi ha sis places d’agent de la policia local grup C2, de les quals tres places 
pel sistema d'accés de concurs-oposició i tres places pel sistema d'accés de concurs-
oposició reservat a mobilitat horitzontal.  
 

La Junta de Govern Local d’11 d’abril de 2019 va convocar el procés selectiu per proveir 
sis places d’agent de la policia local grup C2, tres places pel sistema d'accés de concurs-
oposició i tres places pel sistema d'accés de concurs-oposició reservat a mobilitat 
horitzontal, així com les bases de la convocatòria que regiran el procés selectiu per proveir 
les places esmentades. 
 

La Junta de Govern Local de 7 de novembre de 2022 va nomenar el senyor Héctor Plaza 
López agent de la policia local en pràctiques durant el període que realitzi el curs de 
Formació Bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), i en el cas que el 
superi, durant el període de pràctiques d’un any conforme l’article 7 de les bases 
específiques de la convocatòria, tenint en compte la proposta del tribunal qualificador del 
concurs-oposició lliure. 
 

Així mateix va designar els senyors Jesús Iglesias i Vicenç Garrofé, avaluadors del període 
de pràctiques de l’aspirant Héctor Plaza López, els quals presentaran un informe proposta 
de valoració basada en ítems conductuals predeterminats. 
 
L’aspirant Héctor Plaza López una vegada superat el curs de formació bàsica va iniciar el 
període de pràctiques d’un any el dia 4 d’octubre de 2021. 
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Atenent que el senyor Plaza es va trobar en situació d’incapacitat temporal durant el 
període de pràctiques, aquest s’ha estès fins el 10 de gener de 2023. 
 

El dia 12 de gener de 2023 els senyors Jesús Iglesias i Vicenç Garrofé han emès l’informe-
proposta de valoració de l’agent en pràctiques Héctor Plaza López. 
 

El dia 13 de gener de 2023 el tribunal que regeix el concurs-oposició per a la selecció de 
sis agents de policia local, s’ha reunit reunir per a valorar el període de pràctiques de 
l’aspirant Héctor Plaza López, considerant que l’aspirant han superat el període de 
pràctiques amb el resultat d’apte. 
Per tot això, i de conformitat que la base setena, de les bases de la convocatòria, el tribunal 
qualificador ha proposat a la Junta de Govern Local el nomenament com a agent de la 
policia local del senyor Héctor Plaza López. 
 

L’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, estableix que el president de la corporació ha de nomenar 
funcionaris els aspirants proposats en el termini d'un mes comptador des de l'expiració del 
termini que estableix l'article anterior. El nomenament ha d'incloure els aspirants que, 
d'acord amb el que estableixi la convocatòria, hagin de seguir un curs complementari de 
formació. El nomenament com a funcionari per als que hagin de seguir un curs selectiu de 
formació únicament es pot efectuar un cop superat amb aprofitament el curs esmentat, 
d'acord amb el que estableixin les convocatòries corresponents. Els nomenaments s'han 
de publicar al butlletí oficial de la província. 
 

L’article 84 del mateix Decret estableix que un cop publicat el nomenament de funcionari 
es disposa d'un termini d'un mes per al jurament o la promesa i la presa de possessió, que 
s'han d'efectuar davant el secretari de la corporació corresponent. La manca de presa de 
possessió, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats i 
considerats per l'administració, comporta la pèrdua de tots els drets. 
 

El departament de Recursos Humans i Organització ha informat favorablement aquest 
nomenament com a funcionari de carrera. 
 

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

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

Primer. Nomenar el senyor Héctor Plaza López agent de la policia local en haver aprovat 
el concurs-oposició convocat per la Junta de Govern Local d’11 d’abril de 2019 per cobrir 
sis places d’agent de la policia local grup C2, tres places pel sistema d'accés de concurs-
oposició i tres places pel sistema d'accés de concurs-oposició reservat a mobilitat 
horitzontal. 
 

Segon. Autoritzar i disposar les retribucions d’aquest nomenament a les aplicacions 
pressupostàries RH 13200 12003, RH 13200 12100, RH 13200 12101 i RH 13200 16000 
de policia local deixant constància de l’existència de la corresponent consignació 
pressupostària d’aquesta plaça en el vigent pressupost municipal. 
 

Tercer. Publicar el nomenament del senyor Plaza com a agent de la Policia Local al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 

Quart. Notificar els presents acords a les persones interessades i a la Junta de Personal. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
 

Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 
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6. - Correcció de l'error material de l'apartat 3 de les bases del procés selectiu 
d'estabilització per cobrir una plaça de personal qualificat d'oficis destinada al lloc 
de treball de cap equip manteniment. 
 

La Junta de Govern Local d’1 de desembre de 2022 ha aprovat les bases que han de regir 
el concurs excepcional per a proveir una plaça de personal qualificat d’oficis (C2) vacant a 
la plantilla de personal laboral destinada a cobrir el lloc de treball de cap d’equip de 
manteniment, i inclosa a l’oferta pública d’ocupació dels processos d’estabilització, 
conforme la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.  
 

A l’apartat 3 de les bases s’estableixen el requisits de participació entre els que, per error, 
hi ha estar en possessió del carnet d’instal·lador bàsic.  
 

La carnet d’instal·lador bàsic no és un requisit per ocupar el lloc de treball de cap d’equip 
de manteniment conforme la fitxa d’aquest lloc de treball. 
 

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, disposa que les administracions públiques poden rectificar, així 
mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de 
fet o aritmètics existents en els seus actes.  
 
Aquestes bases es van publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) del 14 de desembre 
de 2022, i la convocatòria es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) del dia 27 de desembre de 2022, pel que el termini per a la presentació de 
sol·licituds finalitza el dia 25 de gener de 2023. 
 

A la vista que, quan es publiqui la correcció de l’error material de les bases, el termini de 
presentació de sol·licituds de participació haurà finalitzat, es considera adient obrir un nou 
termini de presentació de sol·licituds per tal de garantir els drets dels possibles participants. 
 

El departament de Recursos Humans i Organització ha informat favorablement la correcció 
de les bases del procés selectiu.  
 

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

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

Primer. Corregir l’error material de l’apartat 3 de les bases que han de regir el concurs 
excepcional per a proveir una plaça de personal qualificat d’oficis (C2) vacant a la plantilla 
de personal laboral destinada a cobrir el lloc de treball de cap d’equip de manteniment, 
aprovades per la Junta de Govern Local d’1 de desembre de 2022 i publicades al BOP de 
14 de desembre de 2022, i per tant suprimir el requisit d’estar en possessió del carnet 
d’instal·lador bàsic, el qual no és necessari per a cobrir la plaça convocada.  
 
Segon. Publicar en el BOP la correcció d’aquest error material de les bases.  
 

Tercer.  Atorgar un nou termini per a la presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al DOGC, conforme l’article 4.2 de 
les bases de la convocatòria, per tal de garantir els drets dels possibles participants. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
 

Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 
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7. - Contractació d'un ordenança per a la substitució de l'empleada 724 que es troba 
en situació d'IT. 
 
L’empleada 724, personal laboral temporal, d’aquest ajuntament, la qual està substituint a 
l’ordenança del CEIP Ocata, es trobarà en situació d’incapacitat temporal a partir del dia 
des del dia 20 de gener de 2023 per una intervenció quirúrgica.  
 
La cap de Manteniment, Serveis i Medi Ambient ha sol·licitat que se substitueixi l’empleada 
724 el més aviat possible donat que la vigilància i el manteniment de les escoles públiques 
es realitza bàsicament per part dels conserges de les escoles per tal de poder prestar el 
servei de forma correcte.  
 

L’article 15.3. del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, estableix que es podran celebrar contractes 
de durada determinada per a la substitució d’una persona treballadora amb dret a reserva 
de lloc de treball, sempre que s’especifiqui en el contracte el nom de la persona substituïda 
i la causa de la substitució. En tal supòsit, la prestació de serveis es podrà iniciar abans de 
que produeix l’absència de la persona substituïda, coincidint en el desenvolupament de les 
funcions el temps imprescindible per a garantir el desenvolupament adequat del lloc i, com 
a màxim, durant quinze dies.  
 

L’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, estableix que el personal interí i el personal laboral temporal 
no permanent són seleccionats mitjançant convocatòria pública i que l’ens local pot 
convocar un únic concurs anual, on s’ha d’establir l’ordre de preferència per proveir les 
vacants que es produeixin durant l’any.  
 

Els articles 55 i 72 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableixen que les 
administracions públiques han de seleccionar al seu personal funcionari i laboral mitjançant 
els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, i que estructuren els seus recursos 
humans d’acord amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la 
mobilitat i la distribució de funcions.  
 

L’article 20.cinc de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2023, estableix que no es podrà contractar personal temporal, ni realitzar 
nomenaments de personal estatutari temporal i de personal funcionari interí excepte en 
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables, en els supòsits i d’acord 
amb les modalitats previstes pel text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en la 
seva redacció donada pel Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Pública, en la seva redacció donada per la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, així com en la resta de normativa aplicable. 
 
L’article 40 de l’acord de condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament del 
Masnou, estableix que la durada del període de pràctiques per al grup AP serà d’un mes, 
el qual se suprimirà o la seva durada es reduirà quan la persona hagi ocupat el lloc de 
treball al qual se l’assigna prèviament a través d’un nomenament interí o una contractació 
temporal, pel temps treballat a efectes de compliment del període de prova. En contractes 
temporals el període de prova no podrà ser superior a la meitat del temps total del període 
contractat.  
 

Com que aquesta contractació s’ha de fer mitjançant un procés selectiu, s’ha utilitzat la 
llista de reserves del concurs-oposició per cobrir dues places de subaltern aprovada per la 
Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2020, i que ha caducat el dia 3 de desembre 
de 2022 però no hi ha hagut cap persona interessada.  
 

La Junta de Govern Local d’1 de desembre de 2022 ha aprovat la convocatòria del concurs-
oposició per cobrir tres places d’agrupacions professionals destinades a ordenança, procés 
del qual s’aprovarà una nova llista de reserves quan hagi finalitzat.  
 

A la vista d’aquestes circumstàncies, disposant d’una altra borsa vigent d’agrupacions 
professionals destinada a operaris, aprovada per la Junta de Govern Local de 13 de gener 
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de 2022, i tenint en compte que els ordenances realitzen petits manteniments en els edificis 
on són ubicats, s’ha optat per entrevistar les quatre persones interessades en subscriure 
aquesta contractació, i la persona idònia per subscriure aquesta contractació és el senyor 
Pedro Luis Macias López que ja ha realitzat funcions d’ordenança en aquest ajuntament.  
 

El departament de Recursos Humans i Organització ha informat que el contracte se 
celebrarà conforme la normativa vigent, i la persona ha estat seleccionada conforme els 
principis rectors de la selecció, no tenint coneixement que incorri en cap situació 
d’incompatibilitat.  
 

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

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

Primer. Contractar el senyor Pedro Luis Macias López com a ordenança, grup AP, per a la 
substitució de l’empleada 724, des del dia 20 de gener de 2023 i mentre aquesta empleada 
trobi en situació d’incapacitat temporal, mitjançant contracte de substitució de conformitat 
amb l’article 15.3 de l’ET.  
 

Segon. Eximir del període de prova d’un mes conforme l’article 40 de l’acord de condicions 
dels empleats i empleades públiques de l’Ajuntament del Masnou, per haver prestat serveis 
com ordenança per un període superior a l’establert.  
 

Tercer. Autoritzar i disposar les retribucions d’aquesta contractació a les aplicacions 
pressupostàries RH 32300 13100, RH 32300 13102, i RH 32300 16000 de col·legis, deixant 
constància que hi ha crèdit disponible per fer front a aquesta contractació per vinculació 
jurídica del capítol 1.  
 

Quart. Notificar els presents acords a les persones interessades i al comitè d’empresa. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
8. - Aprovació de l'aportació de l'exercici 2023 al Consorci per a la Normalització 
Lingüística per la gestió del servei Oficina de Català. 
 
L’1 de setembre de 1992 l’Ajuntament del Masnou s’integrà al Consorci per a la 
Normalització Lingüística (en endavant, CpNL) per acord del Ple d’aquest consistori de data 
16 de juliol del mateix any, via conveni i per mitjà del Servei Comarcal del Maresme, el qual 
pertany al Centre de Normalització Lingüística del Maresme. 
 
En el transcurs d’aquests anys fins a l’actualitat s’han produït diverses modificacions dels 
Estatuts del CpNL. D’acord amb els Estatuts aprovats el 10 de juliol de 2018 per Acord de 
Govern (ACORD GOV/43/2018) i ratificats el 20 de setembre de 2018 pel Ple de 
l’Ajuntament del Masnou, des de l’1 de gener de 2023 ha entrat en vigor el nou sistema de 
finançament que estableix les aportacions dels Ajuntaments en funció de la població de 
cada municipi. 
 
El 15 de juny de 2022 el CpNL va comunicar a l’Ajuntament mitjançant l’EACAT i segons 
registre d’entrada E2022011131 l’aportació que li correspon a l’Ajuntament per la gestió del 
servei Oficina de Català que, un cop consultades les dades del Padró municipal d’habitants 
de l’any 2021, equival a un import anual de 22.000 euros (tram 1) durant el període 2023-
2026. 
 
Vist l’informe favorable del tècnic d’educació de data 3 de gener de 2023. 
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Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’aportació de l’exercici 2023 del CpNL, amb NIF Q5856172A, pel Servei 
de l’Oficina de Català del Masnou. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, per import de 22.000,00 €, amb càrrec a la partida 
ED.32611.46700 “Conveni amb el CNL” i centre de cost ENSENT. 
 
Tercer. Reconèixer l’obligació al CpNL, amb NIF Q5856172A, d’un import de 22.000,00 €, 
per la gestió del Servei de l’Oficina de Català del Masnou, amb càrrec a la partida 
ED.32611.46700 “Conveni amb el CNL” i centre de cost ENSENT. 
 
Quart. Notificar aquest acord a la direcció del Consorci per a la Normalització Lingüística 
del Maresme, a la Tresoreria i la Intervenció Municipals. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la Sra. 
Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. 
Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 

 
Fora de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència, aprovada per unanimitat dels 
assistents, s’adopta l’acord següent: 
 
8.1.- Convocatòria 2023 - Prestacions econòmiques d'urgència social (concurrència 
competitiva). 
 
Vist que l'Ajuntament del Masnou regula, en compliment de la Constitució Espanyola—
articles 39 i següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en endavant 
LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, 
l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc d'exclusió social.  
 
Dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL), modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (en 
endavant LRSAL), es contempla, en l'article 25.2.e) l'avaluació e informació de situacions 
de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.  
 
En aquest sentit, l’Ajuntament del Masnou va aprovar, en el Ple del 16 de desembre de 
2021 un nou Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social (en 
endavant Reglament) que s'inscriu com a regulació jurídica municipal de la despesa amb 
objectiu assistencial, i constitueix, per tant, un instrument de primer ordre per a les 
polítiques publiques locals.  
 
Atès que el Reglament deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de 
prestacions econòmiques, i de forma particular de la LSS.  
 
En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar l'actuació 
de l'administració territorial bàsica, el present reglament es subsidiari de la LRJAP-PAC, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, així com de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) i el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
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(en endavant TRLCSP), en matèria de relació amb entitats no lucratives quan les mateixes 
són prestadores de serveis d'ajuda a la ciutadania.  
 
Així com de tota la normativa específica vigent en aquests moments que sigui d'aplicació, 
entre la qual es fa esment del Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la cartera 
de serveis socials 2010-2011, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de dret a l'habitatge, 
modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; i 
el Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega 
tributària suportada pels contribuents de l'impost sobre la renda de les persones físiques i 
altres mesures de caràcter econòmic.  
 
El Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social (aprovat al Ple del 
16 de desembre de 2021) va ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 27 de desembre de 2021, i es van publicar de forma definitiva en el 
Butlletí amb CVE 202210027391 en no haver-hi al·legacions.  
 
El pla de mandat de l'Ajuntament del Masnou contempla com actuació municipal 
preeminent i rellevant l'ajut a persones i famílies en situació o risc d’exclusió social.Sense 
perjudici del benestar individual i familiar, la consecució d'índexs de cohesió social esdevé 
una condició per al creixement econòmic i social del municipi.  
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, 
des de la Regidoria de Serveis Socials es vol ajudar les famílies pels diversos conceptes 
recollits al Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament del Masnou.  
 
En aquest sentit, es fa una convocatòria, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a l’atorgament de les prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament del Masnou, corresponent a l’any 2023, d’acord amb el contingut que consta 
en l’expedient i el Reglament que ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província el 27 
de desembre de 2021.  
 
El pressupost màxim que es destinarà a aquesta convocatòria serà de 60.000,00 euros a 
càrrec de la partida pressupostària AS 23111 4800 de prestacions d’urgència social. 
 
D’acord amb l’article 6.2 del Reglament, l'esmentada partida podrà ser incrementada en 
funció de les modificacions de crèdit que s'aprovin a conveniència de la disponibilitat 
pressupostària de l'ens.  
 
D’acord amb l’article 6.2 del Reglament, l'esmentada partida podrà ser incrementada en 
funció de les modificacions de crèdit que s'aprovin a conveniència de la disponibilitat 
pressupostària de l'ens. En aquest sentit es preveu l’ampliació d’aquesta aplicació 
pressupostària fins a un màxim de 250.000,00 euros.  
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre de 
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020.  
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 

Primer.- APROVAR la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, de les prestacions econòmiques d'urgència social de gener a juny del 2023, 
d’acord amb el Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social 
(aprovat al Ple del 16 de desembre de 2021) el text íntegre de la qual és el següent:  
 

CONVOCATÒRIA DE L’ATORGAMENT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE 
CARÀCTER SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DEL MASNOU CORRESPONENT AL PERÍODE 
1/01/2023 a 30/06/2023 
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1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat  
Per acord del Ple Municipal de data 16 de desembre de 2021 es va aprovar el Reglament municipal 
de prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament del Masnou (en endavant 
Reglament) que van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 
27 de desembre de 2021, i es van publicar de forma definitiva en el Butlletí amb CVE 202210027391 
en no haver-hi al·legacions.  
 

2. Objecte i modalitat de les subvencions  
L’objecte és l’atorgament de les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament del 
Masnou a persones en situacions d’especial necessitat social i/o emergència per a l’atenció de 
situacions d’estat o risc d’exclusió social, pel període de l’1 de gener a 30 de juny de 2023.  
Les modalitats de prestacions són aquelles establertes els articles 2, 3 i 4 del Reglament.  
 

3. Quantia total màxima dels ajuts i consignació pressupostària  
La quantia màxima dels ajuts serà la que estableix l’article 9 del Reglament.  
El pressupost màxim que es destinarà en aquesta convocatòria serà de 60.000,00 euros a càrrec 
de la partida pressupostària AS 23111 48000 de prestacions d’urgència social. 
 
D’acord amb l’article 6.2 del Reglament, l'esmentada partida podrà ser incrementada en funció de 
les modificacions de crèdit que s'aprovin a conveniència de la disponibilitat pressupostària de l'ens. 
En aquest sentit es preveu l’ampliació d’aquesta aplicació pressupostària fins a un màxim de 
250.000,00 euros.  
 

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

5. Destinataris  
Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques regulades en el Reglament qualsevol 
persona i/o unitat familiar de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica o 
en risc d’exclusió social i que amb el seu atorgament sigui possible contenir o evitar l'empitjorament 
de la situació de mancança i que reuneixin els requisits que estableix l’article 7.2. del Reglament.  
Es determina com un perfil de ciutadans amb accés prioritari en base a les situacions de 
vulnerabilitat o exclusió social o, en el seu defecte i en compliment de l’article 30 de la Llei 13/2006, 
de prestacions socials de caràcter econòmic, les persones o unitats familiars que tenen a càrrec 
menors.  
 

6. Termini de sol·licitud  
El termini de presentació de les sol·licituds començarà al gener i finalitzarà el 30 de juny de 2023. 
Caldrà sol·licitar cita prèvia amb l'equip de serveis socials qui facilitarà el formulari de sol·licitud i 
informarà del règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria.  
La presentació de la sol·licitud d’ajut pressuposa el coneixement i del règim jurídic aplicable.  
 

7. Documentació i requisits  
Per tal d'acreditar el compliment dels requisits exigits a les bases i facilitar la informació necessària 
per aplicar els criteris d'atorgament i baremació de les quanties de les prestacions, la sol·licitud 
haurà d'anar acompanyada de la documentació general establerta al Reglament, d’acord amb 
l’article 11 i 12:  
 

a) Sol·licitud de la prestació, segons model normalitzat, degudament complimentada.  
b) Document d’identificació del sol·licitant.  
c) Documentació que acrediti la situació econòmica de la unitat familiar de convivència:  

c.1. Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots els membres de la unitat 
familiar de convivència corresponents als mesos determinats per a cada tipus d’ajut.  

c.2. En el cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració jurada d’ingressos 
de la unitat familiar.  

c.3. Declaració responsable en la que es faci constar:  
- Que no ha rebut prestacions econòmiques pel mateix destí d’altre organisme, públic o 

privat. En cas contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import de les rebudes.  
- Que ha procedit a la justificació de les prestacions econòmiques incloses en aquest 

Reglament i concedides per aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes 
pendents de justificar i la causa que ho motiva.  

- Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els que 
es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves 
característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venta, indiqui l’existència de mitjans 
suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita la prestació. En cas contrari, 
indicar quins.  
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c.4. Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser 
requerida durant la seva tramitació, si es considera convenient pel personal tècnic de 
referència dels equips bàsics d’atenció social.  

 

En cas de requerir-se documentació específica, aquesta s’atindrà al que estableix l’article 12 del 
Reglament.  
 

8. Criteris d'atorgament i barems per determinar la quantia de les prestacions:  
Els criteris d’atorgament i barems, seran els que s’estableixen en els articles 8 i 9 del Reglament.  
 

9. Òrgan competent per a la instrucció i la proposta de concessió  
L’òrgan competent per a la instrucció i la proposta de concessió dels ajuts serà la Regidoria de 
Serveis Socials.  
 

10. Règim Jurídic, Publicitat i Fiscalitat  
Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten sotmesos a la Llei General de 
Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la normativa que la desenvolupa i en el seu 
compliment els atorgaments seran degudament informats a Base de Dades Nacional de 
Subvencions tot i quedar exempts del règim de publicació previst a la LGS en aplicació de la LO 
1/1982 de 5 de maig, sobre protecció civil del dret de l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, i queden sotmeses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.  
En l’article 31 i 32 del Reglament també es regula el règim d’infraccions, sancions i incompatibilitats.  
 

11. Altres condicions  
La resta de condicions i circumstàncies no previstes en aquesta convocatòria, es regularan per allò 
disposat en el Reglament aprovat i per la resta de legislació vigent.  
 

Segon.- Establir que el termini per a la presentació de sol·licituds començarà el mes de 
gener de 2023 i finalitzarà el dia 30 de juny de 2023.  
 

Tercer.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de 60.000,00 euros, a l’aplicació pressupostària  AS 23111 48000 de prestacions 
d’urgència social. 
 

D’acord amb l’article 6.2 del Reglament, l'esmentada partida podrà ser incrementada en 
funció de les modificacions de crèdit que s'aprovin a conveniència de la disponibilitat 
pressupostària de l'ens. En aquest sentit es preveu l’ampliació de l’aplicació pressupostària 
AS 23111 48000 de prestacions d’urgència social fins a un màxim de 250.000,00 euros.  
 

Quart. PUBLICAR el corresponent extracte i text d’aquesta convocatòria, en el qual es 
determina el termini de presentació de sol·licituds, enviant-los a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, així com les dades estructurades, per tal de donar compliment al 
procediment establert a l’article 20.8 de la LGS.  
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
 

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

 

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

El Sr. Jaume Oliveras i Maristany informa del punt següent:  
 

Gabinet d’Alcaldia  
 

30a edició Fotografia de Nadons 
El diumenge 15 de gener va tenir lloc la tradicional fotografia de nadons per reunir els 
infants nascuts al Masnou durant l’any 2022. Com sempre, es va fer a l’escalinata del 
jardí del Bellresguard i més d’una quarantena de nadons nascuts durant el 2022 i les  
seves famílies van  participar-hi. 
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La Sra. Neus Tallada Moliner informa dels punts següents:  
 

Regidoria de Cultura 
 
Espai Casinet 
El divendres 13 de gener es va inaugurar la primera exposició del cicle d’arts visuals 
d’aquest 2023. La mostra de la masnovina Núria Fusellas va omplir l’Espai Casinet. 
L’alcalde, Jaume Oliveras va presentar la temporada estable d’arts visuals, de la qual 
va destacar la pluralitat i la qualitat de les propostes expositives. 

 
Espai Escènic Iago Pericot 
El diumenge 15 de gener a l’Espai Escènic va començar l’any amb una proposta molt 
còmica que va fer gaudir el centenar de persones que hi van assistir. Va ser amb l’obra 
teatral Un tal Shakespeare. 

 
Biblioteca 
El divendres 13 de gener van visitar la biblioteca els alumnes de l’Escola Lluís Millet. 
El dissabte 14 de gener va tenir lloc l’hora del conte a càrrec d’Olímpia González. 
El dimarts 17 de gener va tenir lloc la trobada del Club de lectors intrèpids. 
Fins el 29 de gener, aula d’estudi d’hivern. 

 
La Sra. Cristina Ramos Santamaria informa dels punts següents: 
 

Regidoria d’Educació 
 

Cinefòrums per convidar a la reflexió 
El Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM) organitza cinc 
sessions de cinefòrum amb la idea de reflexionar i debatre sobre aspectes de la vida i 
la societat actual. Seran mensuals, entre els mesos de gener i maig. 

 
Regidoria de Transició ecològica i desenvolupament sostenible 

 
Més de 400 persones ateses durant el primer any del Servei d’Assessorament 
Energètic 
El darrer any el sector energètic ha suposat un tema de controvèrsia i actualitat, tant per 
l’increment dels presu de l’energia com per la preocupació pel canvi climàtic i la transició 
energètica. Al Masnou, l’Ajuntament va engegar al gener de 2022 el Servei 
d’assessorament energètic (SAE) per donar suport per estalviar energia, abaratir 
factures i fer tràmits amb les companyies subministradores, entre d’altres prestacions. 

 
El Sr. Ricard Plana i Artús informa del punt següent: 
 

Regidoria d’Esports 
 
Nit de la Vela del Club Nàutic 
El dissabte 14 de gener va tenir lloc la Gran Nit de la Vela del Club Nàutic. On es van 
entregar els diplomes als esportistes destacats del club 

 
Regidoria d’Urbanisme i Obres 

 

Comencen les obres per fer accessible el passatge de la Riera i el seu entorn 
La setmana del 16 de gener han començat les obres per actualitzar el passatge de la 
Riera i el seu entorn per millorar l’espai públic, eliminar les barreres arquitectòniques i 
reparar el que es troba en mal estat. L’actuació també servirà per millorar la qualitat 
urbana de l’espai amb el manteniment de part de l’arbrat actual i la incorporació de noves 
zones verdes. 
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S’engeguen les licitacions que permetran acabar les dues promocions a mig fer 
d’habitatges protegits 
Es preveu que les obres de l’edifici de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil es 
reprenguin a finals d’abril i les de l’avinguda de Joan XXIII, a finals d’estiu. 
 
La més avançada i que fa més temps que està aturada és la promoció d’HPO de 
l’avinguda Joan XXIII. S’hi creen 36 habitatges de lloguer per a persones majors de 65 
anys autònomes, reservant-ne quatre per les que tinguin al seu càrrec fills amb 
discapacitat. 
L’altra promoció aturada es la de la plaça nova de les Dones del Tèxtil, on s’aixecarà un 
edifici amb 67 habitatges, d’aquests, 31 s’adjudicaran en règim de lloguer i els altres 36, 

de compra. 
 
 
 
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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