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Us convoco a la sessió extraordinària i urgent  del Ple de l’Ajuntament, que es farà el 
dijous  31 de gener de 2013, a les 20 h , a la sala de sessions de la casa consistorial, 
amb l’ordre del dia següent: 
 
 
 
 

Alcaldia  
1) Ratificació de la urgència.                    
2) Donar compte de les persones assistents a la sessió. 

 
Manteniment i Serveis Municipals  

3) Aprovació de l’expedient de contractació per a la gestió del servei de recollida 
de residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del 
Masnou, i convocatòria de la licitació mitjançant procediment negociat sense 
publicitat. 

 
 
 
Hisenda  

4) Aprovació del Pressupost general de 2013, bases d’execució, relació de 
subvencions nominatives, la plantilla, la relació dels llocs de treball i el catàleg 
de l’Ajuntament.  

 
 
 
 
 
L’alcalde, 
  
 
 
Pere Parés i Rosés     
 
El Masnou, 29 de gener de 2013 
 
 
Nota: A partir d’aquesta data, queden a la vostra disposició, a la sala de regidors, els 
expedients relacionats amb els assumptes que figuren a l’ordre del dia. 
Us demano que, en el cas que no hi pugueu assistir, ho comuniqueu a la Secretaria de 
l’Ajuntament. 
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Relació de propostes del Ple extraordinari i urgent  de l'Ajuntament del Masnou 
del dia 31 de gener de 2013  
 
3) Aprovació de l’expedient de contractació per a l a gestió del servei de recollida 
de residus, neteja viària, passeig Marítim i platge s del terme municipal del 
Masnou, i convocatòria de la licitació mitjançant p rocediment negociat sense 
publicitat  
 
Vist l’expedient que es tramita per a la gestió del servei de recollida de residus, neteja 
viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou. 
 
Atès que ha estat incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars i el de prescripcions tècniques que regiran el contracte. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de la Unitat de Manteniment i Serveis en relació amb 
aquesta contractació. 
 
Vist que s’han incorporat a l’expedient els informes preceptius de Secretaria i 
Intervenció.  
 
Vist el que especifica l’article 109 i 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en 
endavant TRLCSP), en relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació.  
 
D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLCSP, es proposa 
al Ple l’adopció dels acords següents:  
 
Primer.  Aprovar l’expedient de contractació per a la gestió del servei de recollida de 
residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou, el 
qual compleix les especificacions de l’article 109 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP), per procediment negociat sense publicitat, d’acord amb l’ establert als 
articles 172 b ), 177.2 i 178.1 del TRLCSP.  
 
Segon . Aprovar el plec de clàusules jurídiques administratives particulars i el plec de 
condicions tècniques particulars que han de regir la contractació per a la gestió del 
servei de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme 
municipal del Masnou.  
 
Tercer.  Aprovar la despesa màxima d’aquest contracte per import de 1.770.000 €, IVA 
inclòs, amb càrrec a les partides que a aquest efecte s’habilitin en el pressupost per a 
l’exercici 2013, i   condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.  
Per a l’exercici següent, la despesa anirà a càrrec de la partida que a aquest efecte 
s’habiliti i la seva autorització o realització se subordina al crèdit que autoritzi el 
respectiu Pressupost Municipal.  
 
Quart.  Convocar la licitació, mitjançant el procediment negociat sense publicitat, en 
virtut del que estableixen els articles 138, 169, 172 b) i 178 del TRLCSP, i consultar a 
un mínim de tres professionals capacitats per a la gestió del servei de recollida de 
residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou perquè 
presentin les seves ofertes. 
 
Cinquè . Sotmetre l’adjudicació a la condició suspensiva d’existència de crèdit.  
 



Sisè . Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del 
contracte. 
 
4) Aprovació del Pressupost general de 2013, bases d’execució, relació de 
subvencions nominatives, la plantilla, la relació d els llocs de treball i el catàleg 
de l’Ajuntament 
 
Atesos els articles 162 a 171 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 i els articles 2 a 23 
del Reial decret 500/90, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, i una vegada complerts els requisits legals que en resulten, 
amb la realització dels documents necessaris i els informes preceptius. 
 
Atès el que s’estableix en la LO 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i el 
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
Atès que els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 126 i 127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, determinen 
que les corporacions locals aprovaran anyalment, en ocasió del pressupost, la plantilla 
de personal, que comprendrà tots els llocs de treballs, degudament classificats, 
reservats a funcionaris i a personal laboral i eventual. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Aprovar inicialment el Pressupost general per a l'exercici del 2013, el resum 
del qual, per capítols, és el següent: 
  
ESTAT DE DESPESES 
 
CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT 
1 DESPESES DE PERSONAL 9.394.453,00 
2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 7.646.820,00 
3 INTERESSOS     340.018,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.488.021,00 
6 INVERSIONS REALS    500.000,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL    485.000,00 
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.063.040,00 
  TOTAL PRESSUPOST                   21.917.352,00 
 
  
ESTAT D’INGRESSOS 
 
CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT  
1 IMPOSTOS DIRECTES 10.978.800,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES      400.000,00 
3 TAXES I ALTRES IMPOSTOS   4.459.260,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS   5.930.868,00 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS           478.000 
9 PASSIUS FINANCERS      500.000,00 
  TOTAL PRESSUPOST 22.746.928,00 
 
Segon . Aprovar les bases d'execució del pressupost, així com les subvencions 
nominatives recollides en aquestes bases. 
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Tercer . Aprovar la plantilla, la modificació de relació de llocs de treball i el catàleg de 
l’Ajuntament per a l’any 2013,  amb els corresponents reajustes retributius que es 
detallen a l’expedient del pressupost.  
 
Quart . Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers 
d'anuncis de la corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels 
interessats. 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. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


