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Grup Municipal 
del Partit dels 

Socialistes 
de Catalunya 

(PSC-PM) 

 

 

El Masnou, a 14 d’octubre de 2015. 

 

 

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 2016 presentat 
per l’equip de govern format per ERC i CiU el Grup Municipal del PSC proposa les 
esmenes que s’adjunten al present document. 

Hi ha un total de 34 esmenes repartides de la següent forma: 

- 11 a les Bases d’Execució 

- 11 al Pressupost Ordinari 

- 12 a Inversions 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

 

Ernest Suñé 

Portaveu PSC-CP 
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Esmenes a les Bases d’execució  

ESMENA 1. BASE 5 VINCULACIONS JURÍDIQUES 

Al paràgraf segon del punt 2 s’elimina el apartat a) referent a la vinculació total del 
capítol 1 de despeses de personal i es modifica el apartat b) de forma  que quedarà 
redactat de la següent forma: 

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.  

ESMENA 2. BASE 5 EFECTES DE LA VINCULACIÓ JURÍDICA 

Al paràgraf segon del punt 3, i com a mesura de transparència, incorporem la necessitat 
de donar compte al plenari dels informes emesos per la Intervenció que quedarà 
redactat de la següent forma: 

3.- Quan es sol·liciti autorització per dur a terme despeses que excedeixen de 
la consignació de l’aplicació pressupostària, sense superar el nivell de 
vinculació jurídica, haurà de justificar-se la insuficiència de consignació i la 
necessitat de la despesa, sobre aquests extrems informarà la intervenció i es 
donarà compte al Plenari Municipal. 

ESMENA 3. BASE 7 DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT 

Amb la voluntat de garantir la correcció en la tramitació dels expedients i el compliment 
de les normes, el Grup Municipal del PSC creu adient establir que els informes de 
Secretaria i Intervenció siguin vinculants i, per tant, sigui necessari que aquest hagin 
estat informats favorablement per poder ser duts al plenari. 

Per aquest motiu estimem que el punt 7 ha de tenir la següent redacció: 

7. Tot expedient de modificació de crèdit serà informat favorablement per 
Intervenció 

ESMENA 4. BASE 9 TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS 

Amb el mateix criteri exposat al punt anterior creiem adient establir que els informes de 
Secretaria i Intervenció siguin vinculants i, per tant, sigui necessari que aquest hagin 
estat informats favorablement per poder ser duts al plenari. Per aquest motiu proposem 
que punt 3 que quedi redactat de la següent forma: 

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

ESMENA 5. BASE 10 CRÈDITS AMPLIABLES 

Seguint amb el criteri anterior, el punt 4 quedarà redactat de la següent forma: 

4.- L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdits que afectin el 
pressupost de l'Ajuntament correspondrà al Sr. Alcalde, haurà 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 individualitzada. 

ESMENA 6. BASE 12 GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS 

Seguint amb el criteri anterior, el punt 4 que quedarà redactat de la següent forma: 

4. -L'expedient de generació de crèdit, conformat pel Regidor responsable de 
l'Àrea gestora i pel Regidor delegat de Finances, serà aprovat pel Sr. Alcalde, 
previ informe positiu d’Intervenció. 

ESMENA 7. BASE 25 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 

Proposem mantenir l’import màxim de propostes de despeses, pel que proposem que el 
punt 5 mantingui el redactat actual: 

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

ESMENA 8. BASE 28 APORTACIONS I SUBVENCIONS 

El Punt 6 estableix el pla estratègic de subvencions. Des del Grup Municipal del PSC 
proposem modificar els imports que a continuació es relacionen: 

8. Medi Ambient: 5.000,00 € 
9. Promoció econòmica: 60.000,00 € 
10. Protecció Civil: 10.000,00 € 
12. Solidaritat i Cooperació internacional: 69.200,00 € 

ESMENA 9. BASE 29 RÈGIM JURÍDIC APLICABLE A LES SUBVENCIONS 

Modificar les subvencions consignades nominativament i descrites al punt 5 amb els 
imports que es detallen a continuació: 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: 40.000,00 € 
Club de Patinatge el Masnou: 3.000,00 € 
Federació del Comerç del Masnou: 45.000,00 € 
Voluntaris del Masnou: 10.000,00 € 
Observatori Dones: 2.000,00 € 
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ESMENA 10. BASE 31 DESPESES D’INVERSIÓ 

Creiem que la transparència ha de ser un dels puntals de la bona gestió municipal; 
l’existència d’eines informàtiques i especialment la posta a punt de la carpeta del 
regidor permeten mantenir actualitzada la informació; en aquest sentit, la participació 
de la oposició és veu fonamental i per això és important el coneixement de totes les 
propostes d’inversió en temps i forma. Per això proposem la incorporació d’un apartat i) 
com detallem a continuació: 

i) A la carpeta del regidor s’enviarà un vincle amb les propostes d’expedients 
des del moment del seu inici on puguin ser consultades totes i cadascuna de 
les dades contingudes, sigui quin sigui l’estat de tramitació de l’expedient. 

ESMENA 11. BASE 58 INDEMNITZACIÓ PER A LA DEFENSA JURÍDICA DELS 
REGIDORS 

Creiem oportú mantenir a la base esmentada la redacció anterior per que proposem que 
quedi 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 afectat presenti 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. 
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Esmenes al Pressupóst General per 
regidóries 

 ESMENA 12. Alcaldia 

Denominació partida Govern PSC Incr./Decre 

Suport a activitats especials 25.000,00 € 6.000,00 € - 19.000,00 € 

ESMENA 13. Ensenyament 

Denominació partida Govern PSC Incr./Decre 

Subvenció servei municipal 
d’escoles bressol 

158.000,00 € 165.000,00 € + 7.000,00 € 

Subvenció Escola de Música 56.000,00 € 60.000,00 € + 4.000,00 € 

ESMENA 14. Esport 

Denominació partida Govern PSC Incr./Decre 

Beques pràctica esportiva 
individual 

3.000,00 € 6.000,00 € + 3.000,00 € 

ESMENA 15. Habitatge 

Denominació partida Govern PSC Incr./Decre 

Ajuts al lloguer per famílies 
monoparentals i nombroses 

NO HI HA 6.000,00 € + 6.000,00 € 

ESMENA 16. Igualtat 

Denominació partida Govern Proposta PSC Incr./Decre 

Activitats per al foment de la 
igualtat 

5.500,00 € 9.000,00 € +  3.500,00 € 

ESMENA 17. Medi Ambient 

Denominació partida Govern PSC Incr./Decre 

Activitats Medi Ambient 3.000,00 € 5.000,00 € + 2.000,00 € 
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Conveni entitats gestió animals 
salvatges 

2.000,00 € 4.000,00 € + 2.000,00 € 

Abalisament Platja 18.000,00 € 20.000,00 € + 2.000,00 € 

Manteniment i conservació 
estació meteorològica 

480,00 € 0,00 € - 480,00 € 

ESMENA 18. Mobilitat 

Denominació partida Govern Proposta PSC Incr./Decre 

Despeses diverses de mobilitat 
urbana 

6.000,00 € 1.500,00 € -  4.500,00 € 

ESMENA 19. Manteniment 

Denominació partida Govern Proposta PSC Incr./Decre 

Manteniment i conservació vies 
publiques 

90.000,00 € 40.000,00 € - 50.000,00 € 

Aigua Casa del Marquès 1.000,00 € 250,00 € - 750,00 € 

ESMENA 20. Promoció Econòmica 

Denominació partida Govern Proposta PSC Incr./Decre 

Servei d'inserció laboral 36.300,00 € 46.300,00 € + 20.000,00 € 

Nous projectes dinamització 9.500,00 € 20.000,00 € + 10.500,00 € 

Conveni amb Federació De 
Comerç 

31.500,00 € 45.000,00 € + 13.500,00 € 

Dinamització del Mercat 2.000,00 € 5.000,00 € + 3.000,00 € 

Turisme i Indústria 2.000,00 € 0,00 € - 2.000,00 € 

Consorci promoció Turística 7.150,00 € 0,00 € - 7.150,00 € 

Dinamització Centre Empreses 
“Casa del Marquès” 

NO HI HA 50.000,00 € + 50.000,00 € 
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ESMENA 21. Seguretat Ciutadana 

Denominació partida Govern Proposta PSC Incr./Decre 

Servei de Grua 25.000,00 € 35.000,00 € + 10.000,00 € 

Pla d’Emergències del Masnou 3.000,00 € 4.000,00 € + 1.000,00 € 

Associació de Protecció Civil 3.800,00 € 10.000,00 € + 6.200,00 € 

ESMENA 22. Turisme 

Denominació partida Govern Proposta PSC Incr./Decre 

Turisme i Indústria 0,00 € 2.000,00 € + 2.000,00 € 

Consorci promoció Turística 0,00 € 7.150,00 € + 7.150,00 € 
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INVERSIONS 

QUADRE RESUM DE LES INVERSIONS 

ESMENA 23. Aplicació gestió policial 
Inversió proposada govern ERC i CiU: 10.000,00 € 
Increment proposat PSC: 15.000,00 € 
TOTAL: 25.000,00 € 

Creiem oportú adaptar l’actual programari informàtic i per això demanem 
incrementar aquesta inversió per que a més de l’adquisició del mòdul per 
connectar al el sistema de control horari s’adapti al nou sistema de gestió 
documental i pugui ser consultable des de la carpeta del regidor. 

ESMENA 24. Urbanització carrer Abat Escarré – accés camp de futbol d’Ocata 
Inversió proposada govern ERC i CiU: 150.000,00 € 
Increment proposat PSC: 30.000,00€ 
TOTAL: 180.000€ 

Estem totalment d’acord en aquesta proposta que ja vam incorporar en el 
nostre programa electoral. La ubicació actual dels contenidors en superfície 
genera molèsties i creiem del tot necessari el seu soterrament a l’inici del 
carrer, fet que millorarà tant la mobilitat com la imatge de l’accés al camp de 
futbol municipal. 

ESMENA 25. Arranjar parcs, jardins i espais públics municipals 
Inversió proposada govern ERC i CiU: 16.750,00 € 
Increment proposat PSC: 33.250,00€ 
TOTAL: 50.000€ 

És evident que cal millorar la imatge dels nostres parcs i jardins. No cal nomes amb 
disposar d’un servei de manteniment i jardineria acurat, cal donar una empenta 
definitiva a la base dels mateixos. Proposem que des del servei de Paisatge es donin les 
directrius per canviar aquest problema endèmic i per això hi volem destinar-hi diners. 

ESMENA 26. Complex Esportiu. Vestidors dels monitors i monitores 
Inversió proposada govern ERC i CiU: 10.000,00 € 
Increment proposat PSC: 20.000,00€ 
TOTAL: 30.000€ 

Ha estat una demanda realitzada en múltiples ocasions al plenari on ha quedat palès la 
manca d’espai útil i adient per a monitores, monitors i personal de neteja. Proposem 
incrementar la partida per que es faci una reforma com cal on es permeti disposar de 
vestidors dignes per a dones i homes treballadores del poliesportiu. 

ESMENA 27. Casa consistorial. Millores i adequació 
Inversió proposada govern ERC i CiU: 25.000,00 € 
Increment proposat PSC: 25.000,00€ 
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TOTAL: 50.000€ 

A més de la inversió proposada per l’Ajuntament destinada als espais dels serveis 
administratius i grups municipals caldria, a més, adaptar la Sala de Plens, especialment 
als seients. Caldria també incorporar cinc càmeres d’alta resolució amb connexió fibra i 
wifi de bolcat a internet per que filmessin el plenari des de totes les perspectives 
possibles: Presidència, bancs a la dreta i esquerra de la presidència, plànol general del 
plenari i plànol general dels assistents, per a poder fer les retransmissions via web sense 
dependre de personal extern. 

ESMENA 28. CFPAM. Projector i ordinador 
Inversió proposada govern ERC i CiU: 1.500,00 € 
Increment proposat PSC: 1.000,00€ 
TOTAL: 2.500€ 

Estimem que cal garantir en la qualitat del projector i de l’ordinador a més de preveure 
els costos de la instal·lació. 
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NOVES INVERSIONS A INCORPORAR 
AMB PARTIDES ESPECI FIQUES 

ESMENA 29. Arranjament Jardins de Lluis Companys 
Inversió proposada PSC: 110.000,00€ 

Millora que fonamenti les diverses terrasses i eviti la erosió provocada per les aigües 
pluvials. Canvi de terra a la terrassa superior, manteniment de la guingueta amb la 
incorporació d’una pèrgola semblant a la que hi ha a la guingueta de Pau Casals. 

ESMENA 30. CEIP Ocata. Rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda 
Inversió proposada PSC: 100.000,00€ 

Estudi i implementació d’una rampa d’accés a persones amb la mobilitat reduïda 

ESMENA 31. Ampliació voreres C/Ametllers entre Goleta Pollacra i Montserrat 
Roig 

Inversió proposada PSC: 25.000,00€ 

Estudi i implementació d’una ampliació de les voreres, especialment la del costat 
Barcelona en aquest tram. 

ESMENA 32. Execució soterrament riera Sistrés 
Inversió proposada PSC: 250.000,00€ 

Arranjament definitiu de la riera de Sistrés amb el soterrament de la mateixa aprofitant 
les obres de millora dels accessos al camp de fútbol 

ESMENA 33. Urbanització del carrer de Torrent Vallmora fins Isaac Albèniz 
Inversió proposada PSC: 150.000,00€ 

Urbanització del tram no pressupostat a l’obra que actualment s’està executant fins 
arribar al carrer d’Isaac Albèniz. 

ESMENA 34. Arbreda en memòria dels desapareguts de la dictadura Argentina 
Inversió proposada PSC: 10.000,00€ 

Plantació dins el Parc de Vallmora d’una arbreda de la memòria pels desapareguts de la 
dictadura Argentina 1976-1983. 

ESMENA 35. Arranjament seu Protecció Civil 
Inversió proposada PSC: 12.000,00€ 

Reparació de la teulada de la seu de Protecció Civil. 

 

Import total de les inversions: 660.000 € 


