
ESMENES GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-CP A  
l’aprovació inicial de les Bases específiques reguladores 
de la concessió d’ajuts econòmics individuals a joves 
estudiants del Masnou per al transport, a atorgar pel 
procediment de concurrència competitiva 

 
 
 
 
 
 

Pàgina 1 de 3 

 

Grup Municipal 
del Partit dels 

Socialistes 
de Catalunya 

(PSC-CP) 

 
 
 
El Masnou, a 9 de maig de 2018 
 
 
 
Vista la proposta per a l’aprovació inicial de les Bases específiques reguladores de la 
concessió d’ajuts econòmics individuals a joves estudiants del Masnou per al transport, 
a atorgar pel procediment de concurrència competitiva, el Grup Municipal Socialista, 
presenta les següents esmenes: 
 
1  
Tipus Esmena d’Addicció 
On Pàgina 2 Article 5 
Proposem Tenir més de 18 anys i menys de 25 anys. 

 
2  
Tipus Esmena de Modificació 
On Pàgina 3 Article 5. 
On diu No podran persones beneficiàries: 

- Les persones que tinguin alguna titulació universitària o 
compleixin els requisits legals per a l’expedició d’un títol universitari. 
- Les persones que cursin estudis de màster universitari, tercer 
cicles, cursos d’especialització, títols propis reconeguts per les 
universitats o altres estudis de postgrau. 
- Els estudiants integrats en una unitat familiar amb una renda 
superior a 7’5 vegades l’Indicador de la Renda de Suficiència de 
Catalunya (en endavant IRSC). 

Proposem No podran persones beneficiàries: 
- Les persones que tinguin alguna titulació universitària o 
compleixin els requisits legals per a l’expedició d’un títol universitari. 
- Les persones que cursin estudis de màster universitari, tercer 
cicles, cursos d’especialització, títols propis reconeguts per les 
universitats o altres estudis de postgrau. 
- Els estudiants integrats en una unitat familiar de dues persones 
amb una renda superior a 3’5 vegades l’Indicador de la Renda de 
Suficiència de Catalunya (en endavant IRSC); els integrats en una 
unitat familiar de tres persones amb una renda superior a 4’5 
vegades l’IRSC i els integrats en una unitat familiar de quatre 
persones o més amb una renda superior a 5 vegades l’IRSC. 

 
3  
Tipus Esmena de modificació 
On Pàgina 7 Article 12.1 
On diu L'òrgan competent per a l'ordenació i la resolució del procediment de 

concessió de les subvencions és la Junta de Govern Local. 
Proposem L'òrgan competent per a l'ordenació i la resolució del procediment de 

concessió de les subvencions és el Ple. 
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4  
Tipus Esmena de modificació 
On Pàgina 7 Article 12.3 
On diu 1. Les sol·licituds presentades seran revisades per una comissió 

d’examen i valoració, tenint en compte els informes tècnics previs que 
s'elaborin per l'òrgan instructor o a petició d'aquest. Aquesta comissió 
serà integrada per les persones que ocupin els càrrecs o llocs de treball 
següents a l’àmbit que desenvolupi les competències en matèria de 
mobilitat i via pública a l’Ajuntament del Masnou: 

• President: regidor de Mobilitat i Via Pública o persona en qui 
delegui. 

• Secretari: el secretari de l’Ajuntament o persona en qui delegui. 
• Vocals: 

o L’interventor municipal o persona en qui delegui 
o El/La tècnic/a de mobilitat i via pública 
o Un/a tècnic/a de l’àrea de Servei a les Persones 

 
Proposem 1. Les sol·licituds presentades seran revisades per una comissió 

d’examen i valoració, tenint en compte els informes tècnics previs que 
s'elaborin per l'òrgan instructor o a petició d'aquest. Aquesta comissió serà 
integrada per les persones que ocupin els càrrecs o llocs de treball 
següents a l’àmbit que desenvolupi les competències en matèria de 
mobilitat i via pública a l’Ajuntament del Masnou: 

• President: regidor de Mobilitat i Via Pública o persona en qui 
delegui. 

• Secretari: el secretari de l’Ajuntament o persona en qui delegui. 
• Vocals: 

o L’interventor municipal o persona en qui delegui 
o Dos regidors/res de l’oposició 
o El/La tècnic/a de mobilitat i via pública 
o Un/a tècnic/a de l’àrea de Servei a les Persones 

 
 
5  
Tipus Esmena de modificació 
On Pàgina 7 Article 12.5 
On diu 5. La presidència de la comissió, tenint en compte les conclusions de 

la comissió d’examen i valoració recollides en les corresponents actes, 
formularà la proposta d’adjudicació de les subvencions a la Junta de 
Govern Local. 
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Proposem 5. La presidència de la comissió, tenint en compte les conclusions de 
la comissió d’examen i valoració recollides en les corresponents actes, 
formularà la proposta d’adjudicació de les subvencions al Ple. 

 
 
6  
Tipus Esmena de supressió 
On Pàgina 7 Articles 12.6 i 12.7 

 
 
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
Ernest Suñé 
Portaveu PSC-CP 


