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Núm. PLE2014/12 
 
Relació de propostes del Ple ordinari de l'Ajuntame nt del Masnou del 16 d’octubre de 
2014 
 
5. Modificació del contracte de la gestió indirecta , en règim de concessió, del servei 
d’escola municipal de música del Masnou (SC 10-2013 ) 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 16 de maig de 2013, va aprovar 
l’expedient per a l’adjudicació del contracte, en règim de concessió, del servei d’escola 
municipal de música del Masnou, mitjançant procediment obert i diversos criteris d’adjudicació. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 18 de juliol de 2013, va adjudicar 
aquest contracte a Musicop, SCCL. 
 
Vista la instància de data 28 de maig de 2014, amb número de registre 5183/2014, en la qual el 
representant de l’entitat adjudicatària sol·licitava que no s’exhaurís la despesa prevista per al 
curs 2013-2014 pel que fa a les obligacions de despesa en material educatiu. 
 
Vista la instància de data 1 de juliol de 2014, amb número de registre 6024/2014, en la qual es 
posava de manifest la liquidació del compte d’explotació definitiu del curs 2013-2014, i en la 
qual se sol·licitava la revisió de la clàusula contractual que obliga l’adjudicatari a la compra de 
material educatiu per un import fixat a la memòria econòmica per cada curs escolar. 
 
Vist l’informe de data 18 de setembre de 2014 emès pel tècnic d’Ensenyament d’aquest 
Ajuntament. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer.   Modificar el redactat de la clàusula 6.2.b, paràgraf setè, del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars del contracte, pel següent: 
 

Text vigent 
Atès que, per a cada curs, el projecte contempla l’obligació de l’empresa adjudicatària 
d’adquirir material educatiu pels imports fixats a la memòria econòmica, també es deduirà de 
l’aportació anual de l’Ajuntament la diferència entre l’import previst per a l’adquisició de 
material educatiu i el que cada any hagi adquirit l’empresa adjudicatària, adquisició que 
haurà de justificar mitjançant la presentació de les factures corresponents. 
 
Nou redactat 
Atès que, per a cada curs, la memòria econòmica fixa els imports previstos per a la despesa 
en material educatiu, l’empresa adjudicatària haurà de justificar documentalment, mitjançant 
la presentació de les factures corresponents, que el material adquirit garanteix la prestació 
adequada del servei, d’acord amb l’oferta de places, les previsions en l’ocupació i 
l’organització que reculli el Pla Anual. 

 
Segon.  Notificar aquesta modificació a l’interessat. 
 
6. Modificació de l’annex del conveni d’encàrrec de  gestió de prestació de serveis de 
salut pública entre l’Agència de Salut Pública de C atalunya i l’Ajuntament del Masnou 
 
Vist que  el passat 19 de desembre de 2013, es va aprovar al Ple ordinari el Conveni d’encàrrec 
de gestió de prestació de serveis de salut pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
i l’Ajuntament del Masnou, vigent fins al 31 de desembre de 2016. 
 
Vist que el pacte primer de l’esmentat conveni estableix que l’Ajuntament només encarrega a 
l’ASPCAT les activitats esmentades expressament en l’annex del conveni. 
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Vist  que el pacte cinquè acorda constituir una comissió de seguiment del conveni, que s’ha de 
reunir, com a mínim, un cop l’any. 
 
Vist que el passat mes d’agost de 2014, es va reunir la comissió de seguiment per valorar 
l’execució de les activitats del 2013 indicades en l’annex del conveni aprovat i proposar les 
activitats a realitzar l’any 2014. 
 
Vist que, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, en els articles 13.1 Delegació de competències i 15.1 i 4 
Encàrrec de gestió s’estableix el següent: 
 
Els òrgans de les diferents Administracions públiques podran delegar l'exercici de les 
competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa Administració, tot i que no 
siguin jeràrquicament depenents, o de les entitats de dret públic vinculades o dependents 
d'aquelles. 
 
La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
òrgans administratius o de les Entitats de dret públic podrà ser encomanada a altres òrgans o 
Entitats de la mateixa o de diferent Administració, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin 
els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment. 
 
Quan l'encomana de gestió es realitzi entre òrgans i Entitats de diferents Administracions es 
formalitzarà mitjançant signatura del corresponent conveni entre elles, excepte en el supòsit de 
la gestió ordinària dels serveis de les Comunitats Autònomes per les Diputacions Provincials o 
si escau *Cabildos o Consells insulars, que es regirà per la legislació de Règim Local. 
 
Vist que, la Llei 18/2009 de salut pública, en l’article 52 relatiu als serveis mínims dels ens 
locals, els atribueix, en els apartats b), c) i f), les següents competències: 
 
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi. 
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic. 
f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats de comerç 
minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors, com a activitat 
principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili o sense de la 
producció d’àmbit local i del transport urbà. 
 
Vist que la Llei 18/2009, al seu article 53.1, estableix el següent: 
 
 “Els ens locals poden prestar els serveis mínims de salut pública a què fa referència l’article 52 
directament o per qualsevol de les formes de gestió que estableixi la legislació de règim local. 
Per raons d’eficàcia i en els casos en què els ens locals no tinguin els mitjans humans o tècnics 
idonis per a prestar els serveis que els atribueix aquesta llei, poden encarregar la gestió 
d’activitats de caràcter material, tècnic o de servei de llur competència a l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya. Aquest encàrrec de gestió s’ha de formalitzar per mitjà de la subscripció 
d’un conveni entre l’Agència i l’ens local corresponent.” 
 
Vistos els convenis marc entre  l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya de data 11 de gener de 
2006 i 2 de juliol de 2013. 
 
Vistes la memòria i l’acta de la comissió de seguiment del conveni objecte d’aquesta proposta. 
 
Vist l’informe tècnic justificatiu de la Inspectora de salut pública i consum de l’Ajuntament del 
Masnou, de data 26 de setembre de 2014. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
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Primer.  Aprovar la modificació de l’annex del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de 
serveis de salut pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament del 
Masnou, segons Annex, incloent la delegació de competències en matèria d’expedients 
sancionadors. 
 
Segon.  Notificar l’aprovació de la modificació de l’annex del conveni a l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 
 
Tercer.  Publicar l’acord segon aprovat al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes. 
 
7. Aprovació inicial del projecte d’adequació del s olar ubicat entre els carrers d'Almeria, 
Polacra Gol·leta Constança, Berguedà i Sevilla del Masnou 
 
Vist que els serveis tècnics municipals han redactat el projecte d’obres ordinàries relatiu a 
l’adequació del solar situat entre els carrers d'Almeria, Polacra Gol·leta Constança, Berguedà i 
Sevilla, d’aquest terme municipal, amb un pressupost d’execució per contracte de 123.953,72 
€, IVA exclòs. 
 
Vist l’informe jurídic emès amb data 29 de setembre de 2014 per la tècnica de gestió de l’Àrea 
de Foment del qual es desprèn que l’aprovació del projecte esmentat és competència del Ple. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local es proposen els acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries per a l’adequació del solar situat entre 
els carrers d'Almeria, Polacra Gol·leta Constança, Berguedà i Sevilla d’aquest terme municipal, 
amb un pressupost d’execució per contracte de 123.953,72 €, IVA exclòs. 
 
Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública pel termini de trenta dies, conforme 
al que estableix l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 37 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Tercer. Considerar-lo aprovat definitivament a tots els efectes, en el supòsit que no s’hi 
presentin reclamacions de cap tipus durant el període d’informació pública esmentat. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8. Aprovació de l’actualització de preus del compte  d’explotació de l’any 2014 de la 
concessió del servei de transport públic urbà 
 
Vista la modificació del contracte relatiu a la concessió del servei de transport urbà amb 
l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL  aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament  en data 
20 de desembre de 2007, en l’apartat vint-i-tresè de la qual es preveu l’actualització de preus 
del servei. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Mobilitat amb data 9 de juliol de 2014, en el que es posa 
de manifest en síntesi el següent: 
 
- El compte d’explotació previst per a l’exercici 2014 i la previsió del balanç econòmic relatiu a 

la proposta d’actualització de preus del compte d’explotació segons l’IPC corresponent.  
 
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 101 i 163 del  Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, es permet a l’administració la introducció de modificacions en el 
contracte per motius d’interès públic que siguin degudes a noves necessitats o a causa 
imprevista, sempre que es justifiqui a l’expedient. 
 
D’acord amb tot l’exposat i de conformitat amb el que preveuen els preceptes anteriorment 
esmentats i en l’exercici de les competències conferides per l’article 52 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords següents: 
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Primer. Aprovar el compte d’explotació corresponent a l’any 2014 amb un preu per quilòmetre 
útil de 4,06.  
 
Segon . Notificar el present acord a l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL. 
 
9. Cancel·lació de la garantia definitiva del contr acte dels serveis de neteja viària i 
recollida domiciliària d’escombraries de l’any 1992  i de la garantia definitiva per a la 
modificació d’aquest contracte de l’any 2005 
 
Vistos els escrits presentats per l’empresa Cespa, SA en data 17 de juny de 2014, amb 
números de registre d’entrada E-2014/005732 i E2014/005741, en els quals sol·liciten la 
devolució de la garantia definitiva del contracte dels serveis de neteja viària i recollida 
domiciliària d’escombraries i la garantia definitiva que van dipositar per a la modificació del 
contracte esmentat, respectivament. 
 
Vist l’informe favorable emès pel cap de la unitat de Manteniment i serveis amb data 22 de 
setembre de 2014, en el qual manifesta que no s’ha trobat a l’expedient del contracte de l’any 
1992 i de la seva modificació de l’any 2005 cap informe negatiu en relació amb la prestació dels 
serveis per part de l’empresa Cespa, SA, per la qual cosa es considera que se’n pot retornar la 
garantia definitiva. 
 
Atès que actualment Cespa, SA té dipositada una garantia definitiva, mitjançant aval bancari, 
en concepte del servei de recollida de residus, neteja viària, Passeig marítim i platges del terme 
municipal del Masnou, d’import de 77.807,58 €, dipositada a l’Ajuntament el dia 27 de març de 
2013, referent al contracte adjudicat pel Ple de l’Ajuntament en data 18 d’abril de 2013. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i de conformitat amb el que preveu l’article 22.2 n) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local es proposen els acords següents: 
 
Primer . Cancel·lar i retornar a l’empresa Cespa, SA, la garantia definitiva que té constituïda per 
import de 24.434,24 €, pel concepte del contracte inicial signat l’1 de juny de 1992, d’acord amb 
l’informe tècnic favorable emès pel cap de la unitat de Manteniment i serveis. 
 
Segon. Cancel·lar i retornar a l’empresa Cespa, SA, la garantia definitiva que va constituir el 
2005, per import de 4.142,42 €, pel concepte de modificació del contracte inicial, d’acord amb 
l’informe tècnic favorable emès pel cap de la unitat de Manteniment i serveis. 
 
Tercer . Notificar aquests acords a l’empresa Cespa, SA i al departament de Tresoreria de 
l’Ajuntament. 
 
10. Aprovar la continuïtat del servei de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim 
i platges del terme municipal del Masnou des de l’1  de novembre de 2014, la revisió de 
preus a partir de l’1 de maig de 2014 i els endarre riments d’aquesta revisió de preus fins 
a data 30 de setembre de 2014 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent, de data 31 de gener de 2013, 
va aprovar l’expedient de contractació del servei de recollida de residus, neteja viària, Passeig 
marítim i platges del terme municipal del Masnou. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 18 d’abril de 2013, va adjudicar aquest 
contracte a l’empresa Cespa, SA, que va finalitzat en data 30 d’abril de 2014. 
 
Vist que en data 24 d’octubre de 2014, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la continuïtat del 
servei de recollida de residus, neteja viària, Passeig marítim i platges del terme municipal del 
Masnou, a favor de l’empresa Cespa, SA, des de l’ú de maig al trenta-un d’octubre de 2014, 
amb les mateixes condicions actualment vigents, i sempre que no es produís l’adjudicació del 
contracte definitiu. 
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Atès que el servei de neteja viària i recollida de residus és de prestació obligatòria en virtut de 
l’article 26.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 115 
de la Llei 22/88, de 28 de juliol de costes, modificada per la llei 2/2013, de 29 de maig, de 
protecció i ús sostenible del litoral. 
 
Atès que en data 15 de setembre d’enguany va finalitzar el termini per presentar les ofertes en 
la licitació per procediment obert pel serveis de recollida de residus, de la neteja viària, Passeig 
marítim i platges del terme municipal del Masnou aprovada en data 17 de juliol de 2014 pel Ple 
de l’Ajuntament, i actualment s’estan realitzant les Meses de Contractació d’aquesta licitació. 
 
Vist l’escrit presentat per l’empresa Cespa, SA, en el qual manifesta la seva voluntat de seguir 
prestant el servei a partir del dia 1 de novembre de 2014, amb el compromís de continuar 
complint amb la proposta tècnica aprovada. 
 
Vist, així mateix, l’escrit presentat per l’empresa Cespa, SA, en data 16 de maig de 2014, en el 
qual sol·licitava, que es procedís a la revisió de preus anual del servei, tal com es contempla en 
la clàusula 20 del plec de clàusules administratives particulars d’aquest contracte. 
 
Vist l’informe favorable emès pel cap de la unitat de Manteniment i serveis de data 26 de 
setembre de 2014, en el qual proposa la revisió de preus d’aquest contracte a partir de l’ú de 
maig de 2014 i els endarreriments d’aquesta revisió de preus fins a data 30 de setembre de 
2014. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i de conformitat amb el que preveu l’article 22.2 n) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local es proposen els acords següents:  
 
Primer. Aprovar la revisió de preus d’aquest contracte, d’acord amb l’establert a la clàusula 
segona, segons la variació de l’IPC del mes d’abril de 2013 al mes d’abril de 2014 variació és 
del 0,40 %, que corregida en un 85 % resulta un 0,34 %, quedant el nou cànon mensual de 
143.132,23 IVA inclòs, amb el detall següent: 
 

Partida Descripció 
Mensual sense revisar Mensual actualitzat 

IVA exclòs IVA inclòs IVA exclòs IVA inclòs 
MS 16200 
22700 

Recollida escombraries i 
soterrats rebuig 

      
44.788,97    

        
49.267,87    

        
44.941,26    

        
49.435,38    

MS 16201 
22700 Recollida brossa orgànica  

        
8.719,12    

          
9.591,03    

          
8.748,76    

          
9.623,64    

MS 16300 
22700 Neteja de carrers 

      
65.204,35    

        
71.724,78    

        
65.426,04    

        
71.968,64    

MS 17900 
22700 Servei de neteja platges 

      
10.966,86    

        
12.063,55    

        
11.004,15    

        
12.104,57    

Total   
    

129.679,30   
      

142.647,23   
      

130.120,21   
      

143.132,23   
 
Segon. Aprovar la despesa de 2.425,00 €, IVA inclòs, en concepte dels endarreriments de la 
revisió de preus pel període de l’ú de maig al 30 de setembre de 2014, d’acord amb el detall 
següent: 

Partida Descripció 
Despesa període 1/5/14 a 

30/09/14 (IVA inclòs) 
Despesa a 
autoritzar 

Sense actualitzar Actualitzat Diferència 

MS 16200 
22700 

Recollida escombraries i 
soterrats rebuig       246.339,35    

   
247.176,90               837,55    

MS 16201 
22700 Recollida brossa orgànica          47.955,15    

      
48.118,20               163,05    

MS 16300 
22700 Neteja de carrers       358.623,90    

   
359.843,22            1.219,32    

MS 17900 
22700 Servei de neteja platges         60.317,75    

      
60.522,83               205,08    

Total         713.236,15    
   
715.661,15            2.425,00    
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Tercer. Aprovar la continuïtat del servei de recollida de residus, neteja viària, Passeig marítim i 
platges del terme municipal del Masnou, a favor de l’empresa Cespa, SA, a partir de l’ú de 
novembre, amb les mateixes condicions actualment vigents, fins l’entrada del nou adjudicatari 
que es faci càrrec del servei i que s’estima que serà en un termini aproximat de dos mesos. 
 
Quart. Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació per un període estimat de dos 
mesos, amb càrrec a les partides pressupostàries del pressupost municipal de 2014, pels 
imports següents: 
 
MS 16200 22700 Recollida escombraries i soterrats per un import de 98.870,77 €. 
MS 16201 22700 Recollida brossa orgànica per un import de 19.247,27 € 
MS 16300 22700 Neteja de carrers per un import de 143.937,29 € 
MS 17900 22700 Servei de neteja de la platja per un import de 24.209,13 € 
 
Cinquè. Notificar  el present acord a l’empresa Cespa, S.A. 
 
11. Donar compte del Decret fixació de  les línies fonamentals del pressupost de 
l’Ajuntament del Masnou 2015, en compliment de l’ar ticle 27 de la LO 2/2012 
 
Primer.- Donar compte del Decret fixació de  les línies fonamentals per l’elaboració del projecte 
del pressupost de l’Ajuntament del Masnou pel 2015, per trametre a través de l’Oficina Virtual 
de les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en compliment de 
l’article 27 de la LO 2/2012. 
 
12. Expedient de modificació del pressupost 16/2014 , per suplement de crèdit 
 
Vist l’expedient de modificació de crèdit número 16/2014 per suplement de crèdit. 
  
Vist que és necessari incrementar l’aplicació pressupostària corresponent a urbanització de 
solars. 
 
Atès que en  l’article 177 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 s’estableix la possibilitat de dur a terme 
expedients de modificació de pressupost per suplement de crèdit. 
 
Vist l’informe  de la Intervenció número 56/2014, emès en data 1 d’octubre d’enguany. 
  
Vist  que l’Art.52.2 f) i114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la 
modificació del pressupost per suplement de crèdit és competència del Ple de l’Ajuntament per 
majoria simple, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer . Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2014 (prorrogat 2013) per 
suplement de crèdit número 16/2014,  el qual a nivell de capítols és el següent: 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT  NUM 16/2014  
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS      75.000,00 
   
Les anteriors despeses es financen a partir de la baixa de crèdits : 
 
CAPÍTOL 6  INVERSIONS REALS -75.000,00 
 
Segon . Exposar l’acord de la modificació  anterior 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 a 
l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà 
definitiu si no s’hi presenten 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. 


