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Grup Municipal 
del Partit dels

Socialistes
de Catalunya

(PSC-PM)

El Masnou, a 23 de gener de 2013
 
Vista i analitzada detingudament la proposta de Pressupost General de l’Ajuntament del Masnou, les seves bases 
d’execució i la plantilla de personal per a
Municipal del PSC proposa les següents esmenes:
 

Esmenes a les Bases d’execucióEsmenes a les Bases d’execucióEsmenes a les Bases d’execucióEsmenes a les Bases d’execució

BASE 9 -TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS

Esmena d’addicció al punt 3 que quedarà redactat de la següent forma:
 

3. -L'expedient, que haurà de ser informat 
l'aprovació del ple, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos essent 
mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat de l'article 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.

BASE 10 -CRÈDITS AMPLIABLES

Esmena de modificació al punt 2 que quedarà redactat de la següent forma:
 

2.- L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdits que afectin el pressupost de l'Ajuntament correspondrà 
al Sr. Alcalde o Junta de Govern Local,
seran executives des del moment de la 
de forma individualitzada.

 

BASE 12 -GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS

Esmena de modificació al punt 4 que quedarà redactat de la següent forma:
 

4. -L'expedient de generació de 
delegat de Finances
Sr. Alcalde o Junta de Govern Local.

 

BASE 13 . -INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

Esmena de modificació al punt 4 que quedarà redactat de la següent forma:
 

8. -L'aprovació de la incorporació de romanents
l'Interventor, l'Interventor, l'Interventor, l'Interventor, correspondrà al Sr. Alcalde o a Junta de Govern 

 

BASE 19 . - AUTORITZACIÓ DE DESPESES

Esmena de modificació al punt 4 que quedarà redactat de la següent forma:
 

2. - És competència de l'Alcaldia l'autorització de despeses que no siguin competència del Ple. Serà 
competència de la Junta de Govern Local l’autorització de despeses, superiors a 6.000 
contractacions administratives, convenis i conc
iguals a 1.500 1.500 1.500 1.500 €

MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-PM 
a les Bases d’execució, al Pressupost Inicial d’Ingressos i 
al Pressupost General de l'Ajuntament del Masnou 
presentat pel govern de CiU i ERC per a l'any 2013 

ner de 2013. 

Vista i analitzada detingudament la proposta de Pressupost General de l’Ajuntament del Masnou, les seves bases 
d’execució i la plantilla de personal per a l’any 2013 presentat per l’equip de govern format per CiU i ERC el Grup 
Municipal del PSC proposa les següents esmenes: 

Esmenes a les Bases d’execucióEsmenes a les Bases d’execucióEsmenes a les Bases d’execucióEsmenes a les Bases d’execució    

TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS

al punt 3 que quedarà redactat de la següent forma: 

L'expedient, que haurà de ser informat positivamentpositivamentpositivamentpositivament prèviament per l'Interventor, es sotmetrà a 
l'aprovació del ple, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos essent 
mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat de l'article 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

CRÈDITS AMPLIABLES 

al punt 2 que quedarà redactat de la següent forma: 

L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdits que afectin el pressupost de l'Ajuntament correspondrà 
al Sr. Alcalde o Junta de Govern Local, haurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventorhaurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventorhaurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventorhaurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventor
seran executives des del moment de la seva aprovació, sense que sigui necessària la seva publicació definitiva 
de forma individualitzada. 

GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS 

al punt 4 que quedarà redactat de la següent forma: 

L'expedient de generació de crèdit, conformat pel Regidor responsable de l'Àrea gestora i pel Regidor 
delegat de Finances, que haurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventor,que haurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventor,que haurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventor,que haurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventor,
Sr. Alcalde o Junta de Govern Local. 

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS 

al punt 4 que quedarà redactat de la següent forma: 

L'aprovació de la incorporació de romanents, que haurà de ser informat positivament prèviament per que haurà de ser informat positivament prèviament per que haurà de ser informat positivament prèviament per que haurà de ser informat positivament prèviament per 
correspondrà al Sr. Alcalde o a Junta de Govern Local. 

AUTORITZACIÓ DE DESPESES 

al punt 4 que quedarà redactat de la següent forma: 

És competència de l'Alcaldia l'autorització de despeses que no siguin competència del Ple. Serà 
competència de la Junta de Govern Local l’autorització de despeses, superiors a 6.000 
contractacions administratives, convenis i concessions, fins a un màxim de 12.000fins a un màxim de 12.000fins a un màxim de 12.000fins a un màxim de 12.000

€ s’entén efectuada la delegació de l’autorització dins de la delegació genèrica de cada regidor.

Vista i analitzada detingudament la proposta de Pressupost General de l’Ajuntament del Masnou, les seves bases 
presentat per l’equip de govern format per CiU i ERC el Grup 

TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS 

prèviament per l'Interventor, es sotmetrà a 
l'aprovació del ple, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos essent d'aplicació les 
mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat de l'article 169 del Text Refós de la Llei 

L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdits que afectin el pressupost de l'Ajuntament correspondrà 
haurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventorhaurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventorhaurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventorhaurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventor  i 
seva aprovació, sense que sigui necessària la seva publicació definitiva 

crèdit, conformat pel Regidor responsable de l'Àrea gestora i pel Regidor 
que haurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventor,que haurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventor,que haurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventor,que haurà de ser informat positivament prèviament per l'Interventor,     serà aprovat pel 

que haurà de ser informat positivament prèviament per que haurà de ser informat positivament prèviament per que haurà de ser informat positivament prèviament per que haurà de ser informat positivament prèviament per 

És competència de l'Alcaldia l'autorització de despeses que no siguin competència del Ple. Serà 
competència de la Junta de Govern Local l’autorització de despeses, superiors a 6.000 €, vinculades amb les 

fins a un màxim de 12.000fins a un màxim de 12.000fins a un màxim de 12.000fins a un màxim de 12.000€. Per a despeses inferiors o 
s’entén efectuada la delegació de l’autorització dins de la delegació genèrica de cada regidor. 
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BASE 25 . - AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
Esmena de modificació al punt 6 que quedarà redactat de la següent forma: 
 

6.- La despesa igual o inferior a 1.500 1.500 1.500 1.500 € podrà ser autoritzada i disposada per part dels departaments d’acord 
amb la delegació efectuada als titulars de la regidoria. 

BASE 27 -DESPESES DE PERSONAL 

Esmena de incorporació d’uns nous punts 5 i 6 que quedaran redactats de la següent forma: 
 

5.- El personal de l’Ajuntament que no gaudeixi els dies de lliure disposició en el període legal de gaudi 
percebrà una indemnització per cada dia no gaudit equivalent a l’aplicació de la fórmula següent: 
 

IDlld = SB / DlbAny 
 
On 
 
IDlldIDlldIDlldIDlld es l’import resultant a pagar per a cada un dels dies de lliure disposició no gaudits. 
SBSBSBSB es l’import del Salari Brut anual total abonat al treballador en l’any que havia d’haver gaudit els dies de 
lliure disposició. 
DlbAnyDlbAnyDlbAnyDlbAny son els dies laborables de l’any que havia d’haver gaudit els dies de lliure disposició. 
 
6.- El pagament d’aquesta indemnització s’abonarà el deu de gener de l’any següent. 

 

BASE 28 -APORTACIONS I SUBVENCIONS 

Esmena de modificació al punt 6, línia 7 de l’import que es detalla a continuació: 
 

7.- Reutilització llibres de text   25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 
 

BASE 29 –RÈGIM JURÍDIC APLICABLE A LES SUBVENCIONS 

Esmena de modificació al punt 5. Subvencions nominatives, els imports que es detallen a continuació: 
 
 
Àmbit Actuació Tercer Import 

CU Activitats i Jornades Fotogràfiques 2013 AFEM 6.000,00 

CU Activitats 2013 Associació UNESCO El Masnou 6.000,00 

ES  Prova social de patinatge Patinatge el Masnou 3.000,00 

GG  Suport activitats casal Casal Gent Gran Can Malet 7.000,00 

GG  Suport activitats casal Esplai de la Gent Gran d'Ocata 7.000,00 

GG  Suport activitats casal Esplai d'Avis de Can Mandri 7.000,00 

SP Activitats 2013 Esquima 6.000,00 

SP Activitats 2013 Disma 6.000,00 

SS Activitats 2013 Caritas 20.000,00 

  
TOTAL 98.000,00 
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Esmenes al Pressupost General per regidories 

1. Alcaldia 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
N-II 2.800 € 
Pantalles Acústiques  (denuncia Fiscalia) 3.000 € 

2. Salut pública 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
Pla Drogodependencia 8.000 € 

3. Cultura 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
Premis i Mostra 10.000 € 
Ple de Riure 12.000 € 
Fascurt 2.000 € 
Teatre Amateur 10.000 € 

4. Igualtat 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
Activitats 5.000 € 
Revista Mar de Dones 4.000 € 

5. Ensenyament 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
NNTT Ensenyament 5.000 € 
Reutilització de Llibres 25.000 € 
Escola de Música 7.000 € 

6. Joventut 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
Activitats Pla Jove 5.000 € 
Autogestió ca n'Humet 6.000 € 

7. Participació Ciutadana 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
Actuacions P. Ciutadana 20.000 € 
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8. Civisme 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
Campanya de sensibilització 20.000 € 

9. Benestar Social 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
Consell Municipal Benestar Social 100.000 € 

10. Immigració  

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
Despeses diverses 18.000 € 
Serveis Drets civils 20.000 € 

11. Promoció Econòmica  

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
Cursos Ocupacionals 25.000 € 
Serveis P. Econòmica 4.000 € 
Turisme Industria 10.000 € 
Nous projectes 18.000 € 
Conveni Federació Comerç 4.000 € 

12. Seguretat 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
Rènting 30.000 € 
Pla d’emergències 2.000 € 
Protecció Civil 1.000 € 

13. RRHH  

Denominació Denominació Denominació Denominació partidapartidapartidapartida    ImportImportImportImport    
Assumptes propis (aplicació base 27 Despeses Personal) 40.000 € 

14. Medi Ambient 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
Prevenció de residus 5.000 € 

15. Paisatge  

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
Adquisició arbres 5.000 € 
Reposició plantes 5.000 € 
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16. Manteniment 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
Manteniment d’edificis Municipals (Escoles) 21.000 € 
     

TOTAL......................................................................................................................................432.800.- 
 

Reducció de Partides 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    ImportImportImportImport    
Recollida escombraries (Manteniment) 58.000 € 
Recollida brossa orgànica (Manteniment) 15.000 € 
Neteja de carrers (Manteniment) 83.000 € 
Edificis municipals (Manteniment) 29.000 € 
Manteniment i conservació vies públiques (Manteniment) 30.000 € 
Servei neteja carrers (Manteniment) 20.000 € 
Jardineria (Paisatge) 48.000 € 
Redacció projectes planejament (urbanisme) 10.000 € 
Contractes serveis tècnics (urbanisme) 10.000 € 
Masnou Viu (Alcaldia) 6.000 € 
Còmic (Alcaldia) 17.000 € 
Despeses postals (Serveis Centrals) 10.000 € 
Subvenció transports urbans (Mobilitat) 10.000 € 
Llum edifici centre (Promoció econòmica) 10.000 € 
 

TOTAL.............................................................................. 356.000.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marta Neira Reina 
Portaveu PSC-PM 
 


