RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

26 de novembre de 2020

Núm. PLE2020000012
Relació de propostes del Ple Municipal en sessió extraordinària de l'Ajuntament del
Masnou del dia 26 de novembre de 2020.

1. - Aprovació inicial del Pressupost Municipal per l'exercici 2021 amb els seus
annexes, de les Bases d'Execució del Pressupost i de la Plantilla de Personal.
Vista la documentació de l’expedient del Pressupost General de l’Ajuntament del Masnou
per a l’any 2021.
El pressupost general ha estat format pel president i està integrat pel pressupost de la
pròpia entitat.
Atès que d’acord amb el que preveu l’article 165 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
(TRLRHL), el Pressupost de l’Ajuntament del Masnou conté la previsió de l’estat
d’ingressos i de despeses de l’exercici 2021.
Atès que la documentació inclosa a l’expedient del pressupost és la prevista als articles
165, 166 i 168 TRLRHL.
Atès que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost,
segons allò que disposen els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local i l’article 168.4 del TRHL.
Vist l’article 6.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, que estableix que la comptabilitat de les Administracions
Públiques i demés subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, així com els
seus Pressupostos i liquidacions, hauran de contenir informació suficient i adequada que
permetrà verificar la seva situació financera, el compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària i de sostenibilitat financera.
Vist l’article 15 de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que desenvolupa les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix l’obligació de les
corporacions locals de remetre abans del 31 de gener de cada any:
1. Els pressupostos aprovats i els estats financers inicials de tots els subjectes i
entitats compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre, de les inversions
previstes a realitzar a l’exercici i en els tres següents, amb la seva corresponent
proposta de finançament i els estats de previsió de moviment i situació del deute.
Si a 31 de gener no s’hagués aprovat el pressupost, s’haurà de remetre el
prorrogat amb les modificacions derivades de les normes reguladores de la
pròrroga, fins a l’entrada en vigor del nou pressupost.
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2. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses
del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme
a les normes del Sistema Europeu de Comptes.
3. L’informe de la Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i
del límit de l’endeutament.
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4. La informació relativa a personal recollida als apartats 1 i 2 de l’ article 7.
5. Informació sobre els passius contingents, com són les garanties públiques i
préstecs morosos, que puguin incidir de manera significativa en els pressupostos
de les corporacions locals.
Vista la plantilla de personal i els annexos de personal funcionari i laboral d’aquest
Ajuntament que es proposa per a l’any 2021, així com l’informe jurídic emès al respecte.
Vist l’informe d’Intervenció 236/2020 relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i del límit d’endeutament.
Vist l’informe d’Intervenció número 239/2020.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals extraordinària
amb data 18 de novembre de 2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament del Masnou i els
documents annexes que l’integren per a l’any 2021 segons els següent resum per
capítols:

(AVANTPROJECTE)

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
1

DESPESES DE PERSONAL

10.998.247,00

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

3

DESPESES FINANCERES

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

9.114.094,94
52.150,00
2.119.709,06
25.000,00

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
6

INVERSIONS REALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.993.711,27
11.000,00

2. OPERACIONS FINANCERES
9

PASSIUS FINANCERS

1.180.677,81
TOTAL

PRESSUPOST

25.494.590,08
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DESPESES
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(AVANTPROJECTE)

ESTAT D´INGRESSOS

CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

11.319.068,12

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

4.193.321,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

7.255.909,06

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

300.000,00

422.467,63

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

823.146,46

2. OPERACIONS FINANCERES
9

PASSIUS FINANCERS

1.180.677,81
TOTAL

PRESSUPOST

25.494.590,08

D´INGRESSOS

Segon.- Aprovar inicialment les Bases d’Execució del pressupost general.
Tercer.- Aprovar inicialment la Plantilla de Personal.
Quart.- Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la web
municipal als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats. Aquest acord
es considerarà definitiu si no s’hi produeixen 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 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.
2. - Aprovació Pla Estratègic de Subvencions exercicis 2021-2022.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a l’article 8.1 la
necessitat per a les Administracions Públiques d’elaborar un Pla Estratègic de
Subvencions que expressi la connexió entre els objectius i els efectes que es pretenen
assolir amb l’aplicació de les subvencions, els terminis necessaris per a la consecució
dels objectius establerts, juntament amb una previsió dels costos i les fonts de
finançament de les subvencions, tot supeditat al compliment de la Llei d’Estabilitat
Pressupostària.
Al seu torn, el contingut dels plans estratègics és regulat als articles 10 i següents del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre.
Vistos l’informe i el text del Pla Estratègic de Subvencions per als exercicis 2021 i 2022
que figuren a l’expedient.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals extraordinària
amb data 18 de novembre de 2020.
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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 el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament del Masnou, per al
període 2021-2022, d’acord amb el document que s’acompanya i que forma part de
l’expedient.
Segon. Comunicar el present acord a les regidories interessades i a la Intervenció
Municipal, per al seu coneixement i efectes oportuns.
Tercer. Publicar aquest acord a la Seu Electrònica de l’Ajuntament per a la seva consulta,
a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i transparència informativa
acollits a les Lleis 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
3. - Aprovació de la relació de llocs de treball i del catàleg de llocs de treball de
2021.
L’article 74 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que les administracions
públiques estructuraran la seva organització mitjançant les relacions de llocs de treball o
altres instruments organitzatius similars.
Conforme els articles 25 a 30 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, la Relació de llocs de treball es
concreta en l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una
entitat local, inclou la totalitat dels llocs existents a l’organització i correspon tant a
funcionaris com al personal eventual i al laboral.
Mitjançant aquest instrument s'assignen les funcions, atribucions i comeses que ha de
realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es determinen, en el cas
de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a què ha de
pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball d’acord amb el que disposa l’article
29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
Els llocs de treball han de respondre a les necessitats de recursos humans de la
corporació per al correcte funcionament dels serveis.
La modificació de la relació de llocs de treball abasta bàsicament tres objectius: la
reestructuració dels serveis econòmics, el reforç de l’OAC i el reforç dels serveis socials.
Els dies 5, 9 i 11 de novembre 2020 s’ha reunit la mesa de negociació de matèries
comunes per a negociar la plantilla i la relació de llocs de treball 2021.
El departament de Recursos Humans i Organització ha informat favorablement la
proposta de relació de llocs de treball 2021.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals extraordinària
amb data 18 de novembre de 2020.
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar la relació de llocs de treball 2021 conforme el document RLT 2021 que
s’acompanya a l’expedient.
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Segon. Aprovar el catàleg de llocs de treball 2021 conforme el document catàleg 2021
que s’acompanya a l’expedient.
Tercer. Publicar la relació de llocs de treball 2021 al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat i a l’e-Tauler.
Quart. Traslladar l’acord d’aprovació de la relació de llocs de treball 2021 a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
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Cinquè. Notificar l’acord d’aprovació de relació de llocs de treball als representants dels
treballadors.
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