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Grup Municipal 
del Partit dels

Socialistes
de Catalunya

(PSC-PM)

El Masnou, a 1 de desembre de 2014
 
 
Vista i analitzada detingudament la proposta de Pressupost General de l’Ajuntament del Masnou, les seves bases 
d’execució i la plantilla de personal 
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 5 – VINCULACIONS JURÍDIQUES

01010101 Esmena de  modificació
 

2. –Els nivells de vinculació jurídica de les aplicacions presupostàries són:
a) Respecte a la classificació orgànica: L’òrgan.
b) Respecte a la classificació per programa: L’àrea de la despesa
c) Respecte a la classificació econòmica: El Capitol
 
En queden exceptuades aquelles despeses que compten amb finançament afectat i que es gestionen 
mitjançant projectes de despesa; en aquest cas el nivell de vinculació jurídica s’adequarà en funció dels agents 
finançadors dels Projecte, podent ser únicament a nivell d’aplicació pressupostària. 

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

02020202 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 d'aplicació les 
mateixes normes sobre informació, reclamacio
Reguladora de les Hisendes Locals.

BASE 10 -CRÈDITS AMPLIABLES

03030303 Esmena de modificació
 

4.- L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdits 
al Sr. Alcalde, 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
moment de la seva aprovació, sense que sigui necessària la seva publicació definitiva de forma 
individualitzada.

 

BASE 12 -GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS

04040404 Esmena de modificació
 

4. -L'expedient de generació de crèdit, conformat pel Regidor responsable de l'Àrea gestora i pel Regidor 
delegat de Finances
Sr. Alcalde o Junta de Govern Local.

BASE 13 . -INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS

05050505 Esmena de modificació
 

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 Local.

 

GRUP 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 2015 

embre de 2014. 

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 2015 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    

VINCULACIONS JURÍDIQUES 

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

Els nivells de vinculació jurídica de les aplicacions presupostàries són: 
a) Respecte a la classificació orgànica: L’òrgan. 
b) Respecte a la classificació per programa: L’àrea de la despesa 

cte a la classificació econòmica: El Capitol 

En queden exceptuades aquelles despeses que compten amb finançament afectat i que es gestionen 
mitjançant projectes de despesa; en aquest cas el nivell de vinculació jurídica s’adequarà en funció dels agents 
nançadors dels Projecte, podent ser únicament a nivell d’aplicació pressupostària. 

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 d'aplicació les 
mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat de l'article 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

CRÈDITS AMPLIABLES 

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

L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdits que afectin el pressupost de l'Ajuntam
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

moment de la seva aprovació, sense que sigui necessària la seva publicació definitiva de forma 
individualitzada. 

GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS 

modificació 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 

modificació al punt 8 que quedarà redactat de la següent forma: 

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

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 

En queden exceptuades aquelles despeses que compten amb finançament afectat i que es gestionen 
mitjançant projectes de despesa; en aquest cas el nivell de vinculació jurídica s’adequarà en funció dels agents 
nançadors dels Projecte, podent ser únicament a nivell d’aplicació pressupostària.  

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 

ns i publicitat de l'article 169 del Text Refós de la Llei 

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 seran executives des del 

moment de la seva aprovació, sense que sigui necessària la seva publicació definitiva de forma 

L'expedient de generació de 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 que haurà de ser informat que haurà de ser informat que haurà de ser informat positivament prèviament per positivament prèviament per positivament prèviament per positivament prèviament per 
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BASE 25 . - AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
06060606 Esmena de modificació al punt 5 que quedarà redactat de la següent forma: 
 

5.- 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 

07070707 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 abans del 31 de desembre de l’any 
en  curs percebrà una indemnització equivalent a l’aplicació de la fórmula següent: 
 

IT = ( SBA / DlbAny) x DLLD 
 
On 
 
IIIITTTT es l’import resultant a pagar per a tots els dies de lliure disposició no gaudits. 
SBSBSBSBAAAA 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. 
DDDDLLDLLDLLDLLD  son els dies de lliure dispocisió no gaudits. 
 
6.- El pagament d’aquesta indemnització s’abonarà el deu de gener de l’any següent. 

 

BASE 29 –RÈGIM JURÍDIC APLICABLE A LES SUBVENCIONS 

08080808 Esmena de modificació al punt 5. Subvencions nominatives, els imports que es detallen a continuació: 
 
 

Beneficiari Concepte 
Import any 

2015 
Observatori Dones Quota anual 2.000,00 
 

BASE 29 –RÈGIM JURÍDIC APLICABLE A LES SUBVENCIONS 

09090909 Esmena de addicció d’un nou punt 6. Criteris d’aplicació del Pla d’Acció social: 
 

6.- A la aplicació del pressupost municipal SS XXXXX XXXXX Pla Acció Social s’apliquen les subvencions d’ajuts a 
entitats socials del tercer sector que es determini al Consell Municipal de Benestar Social d’acord amb els criteris 
establerts a continuació: 
 

a) L’Ajuntament publicitarà de forma immediata la lÍnia d’ajuts al Pla d’Acció Social entre les entitats del 
tercer sector del Masnou, amb independència que estiguin o no representades al Consell Municipal de 
Benestar Social. 

b) El Consell Municipal de Benestar Social podrà proposar l’abonament de fins el 100% de qualsevol 
projecte sempre que aquest no superi el 50% de l’import establert a la partida. 

c) Els projectes presentant seran avaluats en base a la seva urgència, necessitat, àmbit d’aplicació i 
immediatesa, elements que hauran de ser justificats pels sol·licitants en presentar els projectes.  

d) El Consell Municipal de Benestar Social, a la major brevetat i en reunió urgent i extraordinària establirà 
les valoracions i proposarà l’atorgament dels imports corresponents d’acord amb el criteri establert al 
punt anterior, sempre amb informes dels serveis socials i d’intervenció municipal. L’assignació 
pressupostària serà adjudicada íntegrament en aquesta reunió. 



ESMENA GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-PM 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

e) El Plenari municipal ordinari més immediat a la reunió urgent i extraordinària del Consell Municipal de 
Benestar Social serà l’encarregat d’aprovar la despesa acordada per aquest. El govern podrà, si ho creu 
oportú, convocar-ne un d’extraordinari amb aquest únic punt de l’ordre del dia.  

f) Els ajuts seran abonats en la seva totalitat abans de 30 dies d’haver estat aprovats i la seva justificació 
podrà realitzar-se un cop efectuada la despesa amb un termini màxim de 12 mesos des de la seva 
adjudicació.  

g) S’exclou expressament amb aquesta partida finançar accions municipals. 
h) Les actes del Consell Municipal de Benestar Social es faran públiques mitjançant la pàgina web de 

l’Ajuntament del Masnou. 
i) Per a tot allò no establert a la present base s’estarà al que disposa el reglament municipal de prestacions 

socials de caràcter econòmic, aprovat pel Ple ordinari de 21 de juny de 2012. 

 

BASE 35 – BESTRETES DE CAIXA FIXA 

10101010 Esmena de supressió al punt 2 apartat 10) de la base. 

BASE 58 –INDEMNITZACIÓ PER A LA DEFENSA JURÍDICA DELS REGIDORS 

11111111 Esmena de substitució a la base que quedarà redactada de la següent forma: 
 

L’ajuntament es podrà fer càrrec de la defensa jurídica dels regidors per raó del seu càrrec i en primera 
instància si així ho determina el plenari municipal. Cas que el regidor afectatpresenti una apel·lació, serà al seu 
càrrec la defensa. Cas que es declarés la culpabilitat per sentència judicial, el regidor haurà de fer efectives 
les despeses a què hagi fet front l’Ajuntament així com els interessos que es determinin. 

 
Esmenes al Pressupost General per regidories 

 Alcaldia (+1.000,00 €) 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    GovernGovernGovernGovern    Proposta PSCProposta PSCProposta PSCProposta PSC    Incr./DecreIncr./DecreIncr./DecreIncr./Decre    
12121212 Plataforma N-II i pantalles acústiques 0,00 € 4.000,00 € + 4.000,00 € 
13131313 Actualitzar pàg WEB municipal 3.000,00 € 0,00 € - 3.000,00 € 

 Salut pública (+199,00 €) 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    GovernGovernGovernGovern    Proposta PSCProposta PSCProposta PSCProposta PSC    Incr./DecreIncr./DecreIncr./DecreIncr./Decre    
14141414 Actuacions de promoció de la salut 18.849,00 € 8.650,00 € -  10.199,00 € 
15151515 Pla Drogodependencia 0,00 € 10.000,00 € + 10.000,00 € 

 Cultura (+7.678,00 €) 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    GovernGovernGovernGovern    Proposta PSCProposta PSCProposta PSCProposta PSC    Incr./DecreIncr./DecreIncr./DecreIncr./Decre    
16161616 Activitats de prom i cons del patrimoni 21.500,00 € 15.978,00 € - 5.522,00 € 
17171717 Despeses festival de teatre 'Ple de Riure' 98.000,00 € 140.000,00 € + 42.000,00 € 
18181818 Altres despeses de promoció cultural 20.000,00 € 12.200,00 € - 7.800,00 € 
19191919 Despeses teatre, música i dansa 98.000,00 € 77.000,00 € - 21.000,00 € 

 Igualtat (+13.740,00 €) 
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Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    GovernGovernGovernGovern    Proposta PSCProposta PSCProposta PSCProposta PSC    Incr./DecreIncr./DecreIncr./DecreIncr./Decre    
20202020 Contractes del CIRD 28.717,00 € 42.457,00 € +  13.740,00 € 

 Serveis Socials (+88.900,00 €) 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    GovernGovernGovernGovern    Proposta PSCProposta PSCProposta PSCProposta PSC    Incr./DecreIncr./DecreIncr./DecreIncr./Decre    
21212121 Ajuts socials 148.500,00 € 155.400,00 € + 6.900,00 € 
22222222 Pla acció social 18.000,00 € 100.000,00 € + 82.000,00 € 

 Solidaritat (+6.895,00 €) 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    GovernGovernGovernGovern    Proposta PSCProposta PSCProposta PSCProposta PSC    Incr./DecreIncr./DecreIncr./DecreIncr./Decre    
23232323 Promocions d'activitats de sensibilització 0,00 € 2.000,00 € + 2.000,00 € 
24242424 Quota Coordinadora Catalana Aj. Sol. P 0,00 € 300,00 € + 300,00 € 
25252525 Accions cooperació-convenis 29.200,00 € 33.795,00 € + 4.595,00 € 

 Promoció Econòmica (+46.000,00 €) 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    GovernGovernGovernGovern    Proposta PSCProposta PSCProposta PSCProposta PSC    Incr./DecreIncr./DecreIncr./DecreIncr./Decre    
26262626 Servei d'inserció laboral 25.000,00 € 51.000,00 € + 26.000,00 € 
27272727 Nous projectes dinamització 23.000,00 € 43.000,00 € + 20.000,00 € 

 Serveis Centrals (-8.150,00 €) 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    GovernGovernGovernGovern    Proposta PSCProposta PSCProposta PSCProposta PSC    Incr./DecreIncr./DecreIncr./DecreIncr./Decre    
28282828 Quota Federació de Muni de Cata i ACM 8.150,00 € 0,00 € -  8.150,00 € 

 Manteniment (-156.262,00 €) 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    GovernGovernGovernGovern    Proposta PSCProposta PSCProposta PSCProposta PSC    Incr./DecreIncr./DecreIncr./DecreIncr./Decre    
29292929 Manteniment i conservacio vies publiques 99.000,00 € 86.000,00 € - 13.000,00 € 
30303030 Aigua rieres pou i reg 8.500,00 € 2.000,00 € - 6.500,00 € 
31313131 Tractament de la fracció resta o rebuig 371.329,29 € 350.000,00 € - 21.329,29 € 
32323232 Despeses tractament orgànica 76.819,90 € 65.000,00 € - 11.819,90 € 
33333333 Neteja edificis municipals generals 54.735,00 € 40.000,00 € - 14.725,00 € 
34343434 Neteja edificis: escoles infantil i primària 250.000,00 € 185.112,19 € - 64887,81 € 
35353535 Neteja edificis: Ca n'Humet 22.000,00 € 15.000,00 € - 7.000,00 € 
36363636 Neteja edificis: Edifici Centre 80.000,00 € 70.000,00 € - 10.000,00 € 
37373737 Neteja edificis:equipaments cívics 19.000,00 € 12.000,00 € - 7.000,00 € 
 

REPARTIMENT DELS INCREMENTS I DECREMENTS 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    SUMASUMASUMASUMA    RESTARESTARESTARESTA    
Alcaldia  1.000,00 €  
Salut pública  199,00 €  
Cultura  7.678,00 €  
Igualtat  13.740,00 €  
Serveis Socials  88.900,00 €  
Solidaritat  6.895,00 €  
Promoció Econòmica  46.000,00 €  
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Serveis Centrals   -8.150,00 € 
Manteniment   -156.262,00 € 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    164.412,00 164.412,00 164.412,00 164.412,00 €    164.412,00 164.412,00 164.412,00 164.412,00 €    
 

INVERSIONS 

Denominació partidaDenominació partidaDenominació partidaDenominació partida    GovernGovernGovernGovern    Proposta PSCProposta PSCProposta PSCProposta PSC    Incr./DecreIncr./DecreIncr./DecreIncr./Decre    
38383838 MA 17000 61900 Millores entorn Natural 20.000,00 € 0,00 € - 20.000,00 € 
39393939 MP 17100 61900 Millores espais verds 24.000,00 € 0,00 € - 24.000,00 € 
40404040 CP 92900 62400 Adquisició Vehicle 15.000,00 € 0,00 € - 15.000,00 € 
41414141 MS 15010 62400 Adquisició Vehicle 15.000,00 € 0,00 € - 15.000,00 € 
42424242 MA 17020 62900 Accessibilitat platja 5.000,00 € 20.000,00 € + 15.000,00 € 
43434343 MP XXXX XXXXX Tancament Pista Petanca - 3.000,00 € + 3.000,00 € 
44444444 MP XXXX XXXXX Millores Pça. Ramon y Cajal - 50.000,00 € + 50.000,00 € 
45454545 MS XXXX XXXXX Millora accessibilitat - 125.000,00 € + 125.000,00 € 
46464646 UB XXXX XXXXX Pas soterrat c/ Brasil - 150.000,00 € + 150.000,00 € 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    79797979....000000000000,00 ,00 ,00 ,00 €    333348484848....000000000000,00 ,00 ,00 ,00 €    + + + + 222266669999....00000000,00 ,00 ,00 ,00 €    
 
 
 

 
 
 


