
Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2021000009  20 de maig de 2021 

 

 A
C

T
S

1
0
0
6
 

v
. 
2
0
2
1
/0

5
 

 

 
 
 

Acta del Ple de 
l'Ajuntament del 

Masnou 
 

 
 
 
 

Sessió ordinària 
 20 de maig de 2021 

Inici: 19:02 h  Final: 20:53  h 
Lloc: La sessió té caràcter telemàtic 

Núm.   PLE2021000009  



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2021000009  20 de maig de 2021 

 

 A
C

T
S

1
0
0
6
 

v
. 
2
0
2
1
/0

5
 

Assistència 

 
President: 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM) 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, tinent d’alcalde segon (PSC-CP) 
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde tercer (ERC-AM-AM) 
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP) 
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde cinquena (ERC-AM-AM) 
Sra. Anna Torrijos López, tinenta d’alcalde sisena (ERC-AM-AM) 
 
Regidors: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM)                     
 
Sra. Neus Villarrubia del Valle, regidora (Fem Masnou)  
Sr. Amadeu Quintana Jolonch, regidor (Fem Masnou) 
Sra. Isabel Redaño Andrés, regidora (Fem Masnou) 
 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Sr. Romà López Bolart, regidor (JxCAT-UNITS)  
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (JxCAT-UNITS)  
Sr. Ivan Ollé i Llopis, regidor (JxCAT-UNITS)  
 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (Cs)       
 
Sr. Fèlix Clemente Cavero, regidor (CUP-AMUNT) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventora: 
Sra. Maria Teresa Fernández Hinojosa         
 
S’excusa per la seva absència:  
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (Cs) 
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 22 d'abril de 
2021. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=1 

 
S’aprova, per assentiment, l’acta del Ple ordinari de del 22 d’abril de 2021 sense introduir-
hi esmenes. 
 
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=2 

 
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=3 

 
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 682 de data 15 d'abril al número 970 de data 12 de maig de 2021. 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
4. - Ratificació del Decret d'Alcaldia número 867 de 29 d'abril de 2021 de 
nomenament per substitució dels membres representants de l'Associació veïnal del 
Cul d'Ocata al Consell de la Vila. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=4 

 
Acord: 
  
“Vist el decret d’alcaldia número 867 de 29 d’abril de 2021 en el qual es disposa 
textualment el següent: 
 
“El Consell de la Vila és el màxim òrgan permanent de participació ciutadana de caràcter 
consultiu, en el qual els representants de la ciutadania i els representants municipals 
debaten els assumptes públics estratègics, econòmics, socials, culturals i sostenibles de 
la vila.  
 
El 17 de juny de 2015 es va aprovar definitivament el Reglament del Consell de la Vila i el 
21 de febrer de 2018 es va aprovar la modificació del Reglament i es va publicar el seu 
text refós.  
 
Vist que el reglament del Consell de la Vila dictamina, en el seu article 9, que les 
persones finalment proposades com a membres del Consell, a excepció de les expertes 
en algun dels àmbits de competència municipal, seran nomenades per l’Alcaldia.  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=3
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=4
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Vist que la presidència, la vicepresidència i les persones representants de cadascun dels 
grups municipals amb presència al consistori van ser nomenades mitjançant acord del ple 
ordinari del 25 de juliol de 2019.  
 
El 6 de novembre del 2019 es va nomenar com a representant i suplent de l’Associació 
veïnal del Cul d’Ocata, respectivament a la senyora Alicia Tarodo Casado i al senyor 
Joan Valls Guzmán.  
 
El 23 de setembre del 2020 es va rebre una instància presentada per la senyora Alícia 
Tarodo Casado demanant substitució de la seva titularitat com a representant de 
l’Associació veïnal del Cul d’Ocata per incompatibilitat.  
 
El 24 de setembre del 2020 es va nomenar per substitució dels membres representants 
de l’Associació veïnal del Cul d’Ocata al Consell de la Vila, el senyor Joan Valls Guzmán 
com a titular i la senyora Virtudes Benítez Ortega com a suplent.  
 
El 9 d’abril de 2021 es va rebre una instància presentada per la senyora Alícia Tarodo 
Casado, en la qual demanava la substitució dels membres de l’Associació veïnal del Cul 
d’Ocata representants al Consell de la Vila, tornant a ser ella, de nou, la persona titular i 
passant a ser el senyor Joan Valls Guzmán la persona suplent.  
 
Vist l’informe de la tècnica de Projectes del 23 d’abril de 2021.  
 
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,  
 
RESOLC:  
 
Primer. Nomenar, per substitució i com a representants de l’Associació veïnal del Cul 
d’Ocata al Consell de la Vila, les persones següents.  
 
Sra. Alícia Tarodo Casado, titular  
Sr. Joan Valls Guzmán, suplent  
 
Segon. Ratificar el nomenament de les persones del punt anterior al Ple de la 
Corporació, en aplicació del disposat a l’article 9 del Reglament del Consell de la Vila. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a les persones interessades.  
 
Quart. Publicar aquesta resolució a l’e-Tauler i al portal de transparència municipal.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 12 
de maig de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (20), els acords següents: 
 
Únic. Ratificar el Decret d’Alcaldia número 867, del 29 d’abril de 2021, en virtut del qual 
es nomenen els membres anteriorment citats al Consell de la Vila.” 
 
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (1 regidora) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten 
a favor. 
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5. - Donar compte del Decret d'Alcaldia número 753 de data 21 d'abril de 2021 
d'aprovació de la liquidació pressupostària exercici 2020. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=5 

 
Acord: 
 
“Únic. - Donar compte de la resolució d’aprovació de la liquidació del Pressupost de 
l’exercici de 2020, de data 21 d’abril de 2021, i amb número d’expedient X2021004838 
d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que literalment diu: 
 

“Vista la liquidació del pressupost de l’Ajuntament del Masnou corresponent a 
l’exercici 2020 formada per la Intervenció, de conformitat amb el que preveu l’article 191 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 39/88, de 5 
de març, i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel que es 
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos i per l'Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel que s'aprova la Instrucció del model Normal de 
Comptabilitat Local. 
 
Vist l’informe d’intervenció 169-2021 en relació a la liquidació del pressupost de 2020 i 
l’informe 170-2021 d’avaluació del compliment dels requeriments de la Llei Orgànica 
2/2012 a la liquidació del pressupost de 2020. 
 
ATÈS que és facultat d’aquesta Alcaldia, a tenor del què disposa l’article 90 del Reial 
Decret 500/1990, l’aprovació d’aquest tipus d’expedient, 
 
RESOLC: 
 

PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament del Masnou 
corresponent a l’exercici de 2020, que d’adjunta a l’expedient, d’acord amb les següents 
magnituds: 
 

I. LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS  Exercici corrent 

 

Cap 

 
Previsions 

inicials 

Total 
Modificacio ns 

 
Previsions 

totals 

Drets 
reconeguts 

totals 

 
Drets 

anul·lats 

Dret 
s 

Canc 
el·lat 

s 

Drets 
reconeguts 

nets 

 
Recaptació 

neta 

Drets 
pendents de 
cobrament 

1 11.421.637,00  11.421.637,00 11.359.109,16 34.978,57  11.324.130,59 10.319.848,18 1.004.282,41 

2 592.000,00  592.000,00 734.527,87 85.479,38  649.048,49 588.913,70 60.134,79 

 
3 

 
4.675.000,00 

  
4.675.000,00 

 
4.325.011,90 

 
239.173,16 

  
4.085.838,74 

 
3.473.615,52 

 
612.223,22 

4 7.005.060,00 806.810,23 7.811.870,23 8.086.770,25 190.432,00  7.896.338,25 7.879.300,44 17.037,81 

5 456.000,00  456.000,00 321.160,53 724,32  320.436,21 263.407,93 57.028,28 

 
6 

   
0,00 

    
0,00 

  
0,00 

7 520.000,00 171.796,43 691.796,43 545.232,58   545.232,58 545.232,58 0,00 

8  4.686.817,42 4.686.817,42    0,00  0,00 

9 2.540.100,00 140.873,09 2.680.973,09 260.533,07   260.533,07 260.533,07 0,00 

 
TOTA L 27.209.797,00 5.806.297,17 33.016.094,17 25.632.345,36 550.787,43 0,00 25.081.557,93 23.330.851,42 1.750.706,51 

 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=5
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Exercici tancats 

 

 
Cap 

 

Sdo. inicial 
drets 

 

Drets 
anul·lats 

 

Drets 
Cancel·lats 

Drets 
reconeguts 

nets 

 

Drets 
recaptats 

 

Drets Pend. 
Cobrament 

1 1.980.028,44 18.259,55 9.399,72 1.952.369,17 404.870,59 1.547.498,58 

2 29.043,78 232,11 0,00 28.811,67 9.027,99 19.783,68 

3 1.759.688,64 46.977,29 3.209,85 1.709.501,50 263.124,62 1.446.376,88 

4 7.986,00 
  

7.986,00 7.986,00 0,00 

5 22.253,84   22.253,84 21.862,34 391,50 

7    0,00  0,00 

8    0,00  0,00 

Total 3.799.000,70 65.468,95 12.609,57 3.720.922,18 706.871,54 3.014.050,64 

 

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

Exercici corrent 

 

 

CAP 

 

 

Crèdits inicials 

 

 

Modif. 

 

 

Crèdits totals 

 

Obligacions 
reconegudes 

 

 

Pag. realitzats 

 

Reintegr. de 
despeses 

 

 

Pag. líquids 

 

Pendent de 
pag. 

 

Estat 
d’execució 

1 10.692.745,00 940.169,65 11.632.914,65 11.185.889,03 10.992.637,82  10.992.637,82 193.251,21 447.025,62 

2 9.716.173,98 383.849,44 10.100.023,42 8.412.396,83 8.282.625,25 1.321,10 8.281.304,15 131.092,68 1.687.626,59 

3 72.000,00  72.000,00 37.007,61 37.007,61  37.007,61 0,00 34.992,39 

4 1.971.100,21 -15.000,00 1.956.100,21 1.840.526,53 1.670.121,52  1.670.121,52 170.405,01 115.573,68 

5 75.000,00 433.359,86 508.359,86    0,00 0,00 508.359,86 

6 3.060.100,00 3.934.048,74 6.994.148,74 2.191.004,54 2.154.512,56  2.154.512,56 36.491,98 4.803.144,20 

7 12.000,00 44.329,47 56.329,47 50.604,35 39.502,22  39.502,22 11.102,13 5.725,12 

8   0,00    0,00 0,00 0,00 

9 1.610.677,81 85.540,01 1.696.217,82 1.693.768,31 1.693.768,31  1.693.768,31 0,00 2.449,51 

Total 27.209.797,00 5.806.297,17 33.016.094,17 25.411.197,20 24.870.175,29 1.321,10 24.868.854,19 542.343,01 7.604.896,97 

 
Exercici tancat 

 
 
 
 

CAPÍTOL 

 
Obligacions 

reconegudes i 
pagaments 

ordenats pendents 
de pagament a 

l'inici de l'exercici 

 
 
 

Rectificacions 

 
 

 
Pagaments 
realitzats 

 
Obligacions 

reconegudes i 
pagaments ordenats 

pendents de pagament 
a final de l'exercici 

1 203.146,20  203.146,20 0,00 

2 479.232,30  479.232,30 0,00 

3    0,00 

4 99.238,97  99.238,97 0,00 

6 415.914,32  415.914,32 0,00 

7    0,00 

8    0,00 

9    0,00 

Suma total despeses 1.197.531,79 0,00 1.197.531,79 0,00 
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III. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 

 
CONCEPTES 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

 
AJUSTOS 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions 
corrents 

24.275.792,28 21.475.820,00 
 

2.799.972,28 

b. Operacions de 
capital 

545.232,58 2.241.608,89 -1.696.376,31 

1. Total operacions no 
financeres 

24.821.024,86 23.717.428,89 1.103.595,97 

c. Actius financers    

d. Passius financers 260.533,07 1.693.768,31 -1.433.235,24 

2.Total operacions 
financeres 

 

 
260.533,07 

 

 
1.693.768,31 

  
-1.433.235,24 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
DE L'EXERCICI (I=1+2) 

 
25.081.557,93 

 
25.411.197,20 

 
-329.639,27 

AJUSTOS    

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 

 
1.054.318,44 

 
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 

 
1.854.959,94 

 
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici 

  
782.779,86 

II.TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)   2.126.498,52 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 
(I+II) 

 
1.796.859,25 

 
 

IV. ROMANENTS DE CRÈDIT 

 

Compromesos 2.308.365,33 € 

Retinguts 481.288,19 

Autoritzats 169.160,12 

Disponibles 4.646.083,33 

No disponibles 0,00 

No compromesos 5.296.531,64 € 

Total 7.604.896,97 € 
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V. ROMANENT DE TRESORERIA 
 

COMPONENTS IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 

1. Fons líquids  10.086.452,13  12.030.134,44 

2. Drets pendents de 
cobrament 

 
4.935.081,42 

 
3.975.466,74 

+ del Pressupost corrent 1.750.706,51  1.318.171,73  

+ de Pressupostos tancats 3.014.050,64  2.476.743,31  

+ d'Operacions no 
pressupostàries 

170.324,27 
 

180.551,70 
 

     

3. Obligacions pendents de 
pagament 

   
2.304.439,41 

+ del Pressupost corrent 542.343,01 1.716.982,74 1.197.531,79  

+ del Pressupostos tancats     

+ d'Operacions no 
pressupostàries 

1.174.639,73 
 

1.106.907,62 
 

     

4. Partides pendents 
d'aplicació 

 
-7.021,17 

 
0,00 

- cobraments realitzats 
pendents d'aplicació 
definitiva 

 
7.021,17 

   

+ pagaments realitzats 
pendents d'aplicació 
definitiva 

    

I. Romanent de tresoreria total 
(1+2-3+4) 

 
13.297.529,64 

 
13.701.161,77 

II. Saldos de dubtós 
cobrament 

 
2.734.593,21 

 
2.422.254,53 

III. Excés de finançament 
afectat 

 
1.768.999,42 

 
3.142.781,90 

IV. Romanent de tresoreria 
per a despeses generals (I- II-
III) 

  

8.793.937,01 
  

8.136.125,34 

 

SEGON.- Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament del Masnou en la 
primera sessió que aquest celebri, d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 

TERCER.- Donar compte al Ple de l’Informe d’Intervenció sobre avaluació de l’estabilitat 
pressupostària en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2020, als efectes previstos a 
l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, Reglament de 
Desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària 
 
QUART.- Trametre còpia de l’expedient al Departament de Polítiques Digitals i 

Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Política Territorial i 
Funció Pública.” 

 
Resultat: En resten assabentats.  
 
6. - Donar compte de l'informe d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
de la liquidació pressupostària exercici 2020. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=6 

 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=6
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Acord: 
 

“Únic .- Donar compte de  l’informe d’Intervenció número 170-2021  sobre avaluació de 
l’estabilitat pressupostària en la liquidació del Pressupost de l’exercici als efectes 
previstos a l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, Reglament de 
Desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària: 

 “ ” INFORME D’INTERVENCIÓ 170-2021 
 

Compliment dels requeriments de la Llei Orgànica 2/2012 a la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2020 

 

EXPT.: X2021004838 

 
I. LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

 RDL 2/2004, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRHL) 

 LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF) 

 RD 1463/2007, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva 
aplicació als ens locals 

 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF 

 Real Decret 500/1990, de 20 d’abril 

 Ordre 3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos dels ens locals 

 Bases d’Execució del Pressupost 

 Manual del Càlcul del Dèficit Públic adaptat a les Corporacions Locals, 
publicat per la IGAE 

 Guia per la determinació de la Regla de la Despesa de l’article 12 de la 
LOEPSF per corporacions locals, 3a edició (IGAE) 

 Manual SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per 
Eurostat 

 
II. INFORME 

 
D’acord amb l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), “l’elaboració, 
aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les 
despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la 
normativa europea”. 

 

L’article 6 de la LOEPSF exigeix que “el pressupost i la liquidació, han de contenir 
informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i 
l’observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta 
matèria”. Per tant, aquesta informació no és solament per l’acte d’aprovació, 
sinó que forma part del mateix expedient de liquidació. 

 
Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 són l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de despesa. 
 
1. OBJECTIU D’ESTABILITAT 
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L’estabilitat pressupostaria es mesura en termes de capacitat o necessitat de 
finançament conforme al Sistema Europeu de Comptes, concretament l’article 3 
de la LOEPSF disposa que: 

 
“1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones 

que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente 
con la normativa europea. 

 
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la 

situación de equilibrio o superávit estructural. 

 
3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se 

entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio Financiero.” 
 

Pot definir-se el concepte d’estabilitat pressupostaria com l’existència d’un 
equilibri en termes pressupostaris entre els ingressos i les despeses de 
naturalesa no financera, en termes de comptabilitat nacional, de forma que, si els 
ingressos no financers supera les despeses no financeres, tindríem capacitat de 
finançament i si el cas fos a la inversa, és a dir, les despeses superiors als 
ingressos llavors estaríem davant una situació de necessitat de finançament, pel 
que existiria inestabilitat, sens perjudici les qual, si no es superen els límits fixats 
pel Govern per cada exercici econòmic no seria necessari tramitar un Pla 
econòmic financer. 

 
L’article 15 de la LOPESF especifica que “En el primer semestre de cada any, el 
Govern, mitjançant acord del Consell de Ministres, a proposta del ministre 
d'Hisenda i Administracions Públiques i previ informe del Consell de Política Fiscal 
i Financera de les comunitats autònomes i de la Comissió Nacional 
d'Administració Local, fixarà els objectius d’estabilitat pressupostària, en termes 
de capacitat o necessitat de finançament”. 
 
L’acord del Consell de Ministres acordà l’objectiu d’estabilitat pressupostaria 
d’equilibri (0,0) per a 2020 al Ens Locals. 
 
D’acord amb l’anterior, l’estabilitat pressupostaria s’aconsegueix quan la suma 
dels capítol 1 a 7 de l’Estat d’ingressos és igual o superior a la suma dels capítols 
1 a 7 de l’estat de despeses. En aquest cas es posaria de manifest una Capacitat 
de Finançament i en cas contrari, si les despeses són majors que els ingressos, 
reflectiria una Necessitat de Finançament. 

 
Pel càlcul de l’Estabilitat pressupostaria és necessari dur a terme una sèrie 
d’ajustos derivats de l’existència de diferencies d’imputació entre la comptabilitat 
pressupostaria del ens locals i els criteris de Comptabilitat Nacional (SEC). 
Aquests ajustos es realitzen els termes marcats pel Manual de Càlcul del Dèficit 
Públic publicat per la IGAE. 

 
D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost, la capacitat o necessitat de 
finançament calculada amb els criteris del SEC95, és la següent: 
 

Pressupost d’INGRESSOS 
 

 
Cap Previsions 

totals 

Drets reconeguts nets 

1 11.421.637,00 11.324.130,59 

2 592.000,00 649.048,49 
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3 4.675.000,00 4.085.838,74 

4 7.811.870,23 7.896.338,25 

5 456.000,00 320.436,21 

6 0,00 0,00 

7 691.796,43 545.232,58 

8 4.686.817,42 0,00 

9 2.680.973,09 260.533,07 

 33.016.094,17 25.081.557,93 

Pressupost de DESPESES 
 

 
CAPÍTOL 

 
Crèdits totals 

Obligacions 

reconegudes 

1 11.632.914,65 11.185.889,03 

2 10.100.023,42 8.412.396,83 

3 72.000,00 37.007,61 

4 1.956.100,21 1.840.526,53 

5 508.359,86 0,00 

6 6.994.148,74 2.191.004,54 

7 56.329,47 50.604,35 

8 0,00 0,00 

9 1.696.217,82 1.693.768,31 

 33.016.094,17 25.411.197,20 

 

Ajustaments SEC a la capacitat/necessitat de finançament: 

 

AJUSTOS SEC Import 

GR000 Ajust per recaptació d'ingressos Capitulo 1 -599.411,82 € 

GR000b Ajust per recaptació d'ingressos Capitulo 2 -51.106,80 € 

GR000c Ajust per recaptació d'ingressos Capitulo 3 -349.098,60 € 

GR001 (+) Ajust per liquidació PTE - 2008 44.375,88 € 

GR002 (+) Ajust per liquidació PTE - 2009 69.440,04 € 

GR006 Interessos  

GR006b Diferències de canvi  

GR015 (+/-) Ajustos pel grau d'execució de la despesa  

GR009 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (2)  

GR004 Ingressos per venda d' Accions (privatitzacions)  

GR003 Dividends y Participacions en beneficis  

GR016 Ingressos obtinguts del pressupost de la Union Europea  

GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS)  

GR018 Operacions de reintegrament i execució d'avals  

GR012 Aportacions de Capital  

GR013 Assumpció i cancel·lació de deutes  

GR014 Despeses realitzades en l'ejexercici pendents d'aplicar al 

pressupost (413 segons Ordre HAC/1364/2018) 
 

525.696,12 € 

GR008 Adquisicions amb pagament ajornat  

GR008a Arrendament financer  

GR008b Contractes d'associació públic privat (APP's)  

GR010 Inversions realitzades per compte d'un altre Administració 
Pública (3) 
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GR019 Préstecs  

GR020 Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost  

GR021 Consolidació de transferències amb altres AAPP  

GR099 Altres  

 Total ajustos a Pressupost de l'Entitat -360.105,18 € 

 

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT: 
 

Concepte Import 

Ingressos no financers 24.821.024,86 € 

Despeses no financeres 23.717.428,89 € 

Diferència entre ingressos i despeses no financeres 1.103.595,97 € 

Ajustos d’acord amb la SEC 95 (+/-) -360.105,18 € 

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (+/-) 743.490,79 € 

 

2. REGLA DE LA DESPESA 
 

L’article 12 de la LOEPSF especifica que “La variació de la despesa computable 
de l'Administració Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions 
locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior 
brut de mig termini de l'economia espanyola... Correspon al Ministeri d'Economia i 
Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del producte interior 
brut de mig termini de l'economia espanyola”. 

 

La Base de la regla de la despesa queda definida al punt 2 de l’article 12 “S’entén 
per despesa computable als efectes que preveu l’apartat anterior, la despesa no 
financera, definida en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en 
prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea o d’altres administracions públiques i les 
transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades 
als sistemes de finançament.” 

 

No s’avalua el compliment de la Regla de la despesa d’acord amb la LO 2/2012 al 
suspendre’s les regles fiscals per l’exercici 2020 i 2021, per acord del Consell de 
Ministres de 6 d’octubre de 2020 i tenint en compte l’Acord del Congrés dels 
Diputats de 20 d’octubre de 2020. 

 
Tot i així, la despesa computable pel 2020 és la que es mostra a continuació: 

 

Concepte Liquidació 2019 Liquidació 2020 

Despesa de cap. 1 a 7 exclòs interessos 27.814.129,21 € 23.680.421,28 € 

Ajustos -4.163.845,22 € -2.703.178,52 € 

Despesa computable 23.650.283,99 € 20.977.242,76 € 

Inversions sostenibles (-) -1.478.178,59 € 0,00 € 

Despesa computable ajustada_tenint 
en compte inv. Sostenibles 

22.172.105,40 € 20.977.242,76 € 

Variació de la despesa computable any n sobre 
any n-1 5,29% -5,39% 
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Detall Ajustos: 
 

Ajustos Regla de la Despesa Import 

Alienació d'inversions 0,00 € 

Despeses pendent aplicació -525.696,12 € 

Arrendament financer 0,00 € 

Despesa finançada amb fons EU 0,00 € 

Despesa finançada amb fons Estat 0,00 € 

Despesa finançada amb fons CA -1.405.947,89 € 

Despesa finançada amb fons Entitats Locals -771.534,51 € 

Despesa finançada amb altres entitats 0,00 € 

Total ajustos Regla de la despesa -2.703.178,52 € 

 

3. OBJECTIU DE DEUTE 
 

La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. 
Així en el seu article 13 indica que: 

 
“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre procediment 
de dèficit excessiu, del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 
60% del producte interior brut nacional expressat en termes nominals, o el que 
s’estableixi per la normativa europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els 
següents percentatges, expressats en termes nominals del producte interior brut 
nacional: 44% per l’administració central 13% per al conjunt de comunitats 
autònomes i 3% per al conjunt de corporacions locals... 

 
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar 
operacions d’endeutament net.” 

 

I en el punt 2 de l’article 18 de la LOEPSF indica que “cuando el volumen de 
deuda pública se sitúe por encima del 95 % de los límites establecidos en el 
artículo 13.1 de esta Ley, las únicas operaciones de endeudamiento permitidas a 
la Administración Pública correspondiente serán las de tesorería.” 

 

En tant que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible, i atès que no està 
regulada l’aplicació pràctica d’aquesta limitació, i no existeix cap disposició que 
indiqui el contrari, es considera que no és aplicable aquest control a nivell 
d’entitat, tot i que la normativa requereix el seu seguiment. 

 
A nivell d’entitat, a més de fer-se el seguiment del Deute definit a l’article 13 de la 
LOEPSF existeix el control del deute viu regulat per la normativa de tutela 
financera, i que està modificada (i amb vigència indefinida) per la Disposició Final 
Trigèsima primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2013. 

 
Els imports als efectes del Deute Viu i el Deute Públic definit a l’article 13 de la 
LOEPSF no coincideixen. 

 
La situació del deute viu a 31 de desembre de 2020 derivada de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2020 és de 7.459.912,67 € 
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Detall del Deute viu: 7.459.912,67 € 
 

Préstec: Descripció Capital del Préstec Capital vençut (O) Capital Amortitzat ® Capital pendent 

2007 / 1 / BANKIA PRÉSTEC BANKIA (PRÉSTEC 64) 1.782.500,00 1.782.500,00 1.782.500,00 0,00 

2008 / 1 / BANKIA PRÉSTEC BANKIA (PRÉSTEC 65) 2.360.985,00 2.242.935,94 2.242.935,94 118.049,06 

2009 / 1 / BANKIA PRÉSTEC BANKIA (PRÉSTEC 60) 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 

 
2009 / 1 / SAN 

PRÉSTEC  BANC  SANTANDER 
(PRÉSTEC 61) 

 
1.630.000,00 

 
1.630.000,00 

 
1.630.000,00 

 
0,00 

2010 / 1 / BBVA PRÉSTEC BBVA (PRÉSTEC 66) 1.685.500,00 1.559.087,50 1.559.087,50 126.412,50 

2010 / 1 / CCA PRÉSTEC BBVA (PRÉSTEC 62) 775.000,00 775.000,00 775.000,00 0,00 

2010 / 1 / MEH LIQUIDACIÓ NEGATIVA PTE 2008 554.697,61 510.322,14 510.322,14 44.375,47 

 
2010 / 1 / SAN 

PRÉSTEC  BANC  SANTANDER 
(PRÉSTEC 63) 

 
1.000.000,00 

 
925.000,00 

 
925.000,00 

 
75.000,00 

2011 / 1 / BBVA PRÉSTEC BBVA (PRÉSTEC 68) 850.000,00 765.000,00 765.000,00 85.000,00 

2011 / 1 / MEH LIQUIDACIÓ NEGATIVA PTE 2009 694.400,81 624.960,32 624.960,32 69.440,49 

 
2013 / 1 / SAB 

PRÉSTEC BANC SABADELL 
(PRÉSTEC 72) 

 
1.042.000,00 

 
797.951,63 

 
797.951,63 

 
244.048,37 

 
2014 / 1 / DIBA 

PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 
(PRÉSTEC 73) 

 
64.000,00 

 
38.400,00 

 
38.400,00 

 
25.600,00 

 
2014 / 1 / DIBA-2 

PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 
(PRÉSTEC 74) 

 
108.658,00 

 
65.194,80 

 
65.194,80 

 
43.463,20 

 
2015 / 1 / SAB 

PRÉSTEC BANC SABADELL 
(PRÉSTEC 75) 

 
1.041.701,07 

 
514.074,56 

 
514.074,56 

 
527.626,51 

2016 / 1 / BBVA PRÉSTEC BBVA (PRÉSTEC 76) 760.490,00 323.208,25 323.208,25 437.281,75 

 
2016 / 1 / DIBA 

PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 
(PRÉSTEC 78) 

 
169.999,98 

 
68.000,00 

 
68.000,00 

 
101.999,98 

 
2016 / 1 / SAB 

PRÉSTEC BANC SABADELL 
(PRÉSTEC 77) 

 
1.041.210,00 

 
374.592,99 

 
374.592,99 

 
666.617,01 

 
2017 / 1 / DIBA 

PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 
(PRÉSTEC 79) 

 
49.340,84 

 
14.802,24 

 
14.802,24 

 
34.538,60 

 
2017 / 1 / DIBA-2 

PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 
(PRÉSTEC 80) 

 
99.889,64 

 
59.933,79 

 
59.933,79 

 
39.955,85 

 
2017 / 1 / SAB 

PRÉSTEC BANC SABADELL 
(PRÉSTEC 81) 

 
867.000,00 

 
215.457,38 

 
215.457,38 

 
651.542,62 

 
2018 / 1 / DIBA 

PRESTEC CAIXA CREDIT DIBA 
2018 (PRESTEC 82) 

 
175.000,00 

 
35.000,00 

 
35.000,00 

 
140.000,00 

 
2019 / 1 / BBVA 

PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 
84) 

 
1.825.000,00 

 
102.091,79 

 
102.091,79 

 
1.722.908,21 

 
2019 / 1 / DIBA 

PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 
2019 (PRÉSTEC 83) 

 
170.000,00 

 
17.000,00 

 
17.000,00 

 
153.000,00 

 
2019 / 1 / PIE 17 

Reintegrament de la liquidació 
negativa de la PIE 2017 

 
153.589,55 

 
153.589,55 

 
153.589,55 

 
0,00 

 
2020 / 1 / BBVA 

PRÉSTEC BBVA - PCL (PRÉSTEC 
85) 

 
2.063.600,00 

 
85.540,01 

 
85.540,01 

 
1.978.059,99 

 
2020 / 1 / DIBA 

PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT 
DIBA (PRÉSTEC 86) 

 
174.993,06 

 
0,00 

 
0,00 

 
174.993,06 

TOT.  22.639.555,56 15.179.642,89 15.179.642,89 7.459.912,67 

 

 

 

INGRESSOS CORRENTS Imports 

Ingressos capítols 1 a 5 Ajuntament del Masnou 24.275.792,28 

Ingressos no consolidats (cap 1 a 5) -88.830,16 

Ingressos corrents 24.186.962,12 
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III. CONCLUSIÓ 
 

Dels càlculs anterior es desprèn que: 
 

 Presenta CAPACITAT DE FINANÇAMENT per import de 743.490,79 €. 

 No s’avalua compliment de la regla de la despesa. 

 ES COMPLEIX EL LÍMIT DE DEUTE establert a l’art.53 del TRLRHL i 
Disposició Final Trigèsima primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013. El volum de deute és 
de 30,84% sobre els DRN per operacions corrents. 

 
S’emet aquest informe en compliment de la normativa sense perjudici de qualsevol altre 
millor fonamentat en dret.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
  
7. - Donar  compte de l’informe anual emès per la Intervenció general de 
l’Ajuntament del Masnou relatiu a les resolucions adoptades pel president/alcalde 
de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en 
matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats 
del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 
2020. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=7 

 
Acord: 
 
“D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del 
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a 
les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de 
compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les 
resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions 
efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la 
tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d’ingressos.  
 
En compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt addicional de l’informe anual s’han 
d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de les bestretes de 
caixa fixa. 
 
D’acord amb els esmentats articles 218.1 del TRLRHL i 15.6 del RCIL, i atès que la 
liquidació del pressupost ha estat aprovada per Resolució de data 21 d’abril de 2021.  
 
Únic.- Donar compte de  l’informe anual de l’Ajuntament del Masnou número 268/2021,  
emès per part de la Intervenció general en data 28 d’abril de 2021, relatiu a les 
resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions 
efectuades, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la 
funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de 
caixa fixa, corresponent a l’exercici 2020, amb la informació que es transcriu tot seguit : 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=7
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“” 
INFORME INTERVENCIÓ 268-2021 

 
Expt. X2021006652 
 
INFORME ANUAL DE RELATIU A LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER 
L’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DEL MASNOU CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS 
EFECTUADES O, SI S’ESCAU, A L’OPINIÓ DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, LES PRINCIPALS ANOMALIES EN MATÈRIA 
D’INGRESSOS, ELS INFORMES D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I ELS 
RESULTATS DEL CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE LES BESTRETES 
DE CAIXA FIXA DE L’EXERCICI 2020 
 

Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en l'article 
213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local; 
i, en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.b).6è del Reial decret 128/2018, de 
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, emet el següent 
 
INFORME: 
 

I. ANTECEDENTS 
 

D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del 
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a 
les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de 
compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les 
resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions 
efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la 
tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d’ingressos. Aquest informe ha d’atendre únicament a 
aspectes propis de l’exercici de la funció interventora, sense incloure qüestions 
d’oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi. 
 
L’entitat local, va aprovar el model de control intern en règim de fiscalització i intervenció 
limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a 
la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció 
interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local, en virtut del que estableixen els 
articles 13 i 9 del RCIL, respectivament, en data 19 de novembre de 2020, per tant 
s’exerceix fiscalització prèvia plena de tots els drets i obligacions fins aquella data. 
 
L’apartat 8 de l’article 15 del RCIL estableix que aquest informe anual ha de diferenciar, 
de manera clara i concisa, el caràcter suspensiu o no de les objeccions efectuades pels 
òrgans interventors.  
 
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció 
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en la relació que esmenten 
els apartats 6 i 7 de l’article 15 del RCIL.  
 
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, aquest informe anual que deriva de 
l’article 15.6 del mateix reglament ha d’incloure, en un punt addicional, els resultats 
obtinguts del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa. 
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II. FONAMENTS JURÍDICS 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control 

intern a les entitats del sector públic local (RCIL). 
 

III. INFORME 
La finalitat d’aquest informe, doncs, és informar de les resolucions adoptades pel 
president contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria 
d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control 
dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, amb l’objectiu de donar 
compliment al requerit pels articles 15, 27.2 i 28.2 del RCIL i 218.1 del TRLRHL. 
 
A continuació es mostra la informació requerida en la normativa vigent de l’exercici 2020 
extreta de la documentació obrant per la intervenció en el moment d’emissió d’aquest 
informe: 
 
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les 

objeccions efectuades per la Intervenció. 
a)S’han emès 388 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals 87 són amb 
objeccions suspensives, i finalment, s’han aprovat  87 resolucions i/o decrets 
contraris a les objeccions efectuades per la Intervenció, el detall dels quals consta a 
l’Annex I apartat 1, d’aquest informe. 
 
b)S’han emès  14 informes de fiscalització o d’intervenció, amb objeccions no 
suspensives, i finalment, s’han aprovat  14  resolucions i/o decrets contraris a les 
objeccions efectuades per la Intervenció, el detall dels quals consta a l’Annex I 
apartat 2,  d’aquest informe 
 

2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 
- Per a l’aprovació de les resolucions i/o decrets contraris a les objeccions emeses per 

la Intervenció, no s’ha sol·licitat opinió a la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió 
d’aquest òrgan de tutela financera. 

 
3) Informes d’omissió de la funció interventora. 
- No s’han emès  informes d’omissió de la funció interventora. 

 
4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar. 

- No s’han emès informes d’intervenció de comptes justificatius de pagaments a 
justificar. 

 
5) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. 

- Mensualment s’han fiscalitzat els comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa 
atorgats, dels quals 2 tenen caràcter desfavorable, el detall dels quals consta a 
l’Annex I d’aquest informe. 

 
6) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 

S’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora 
el detall dels quals es recullen a l’annex. 

 
D’aquest informe se’n donarà compte al ple, juntament amb la liquidació del pressupost 
de l’entitat local. 
 
La Interventora, 
M.Teresa Fernández Hinojosa 
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ANNEX I – Detall de les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes 
justificatius dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2020 
 

1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció: suspensives 
 

Nº EXPT. CONTINGUT EXPEDIENT ÀREA DEPARTAMENT MODALITAT FASE IMPORT CAUSA DATA RESOL. ÒRGAN 

1 X2020019073 
Aprovar relació F/133 factures O amb 
reparament 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 56.788,68 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 30/12/2020 ALCALDE 

2 X2020019074 
Aprovar relació F/134 de factures ADO 
amb reparaments 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 20.405,50 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 30/12/2020 ALCALDE 

3 X2020018846 
Aprovar relació F/131 factures O amb 
reparament 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 37.829,52 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 28/12/2020 ALCALDE 

4 X2020018523 
Aprovar la relació F/128 factures ADO 
amb reparament 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 13.814,25 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 18/12/2020 ALCALDE 

5 X2020018369 
Aprovar relació F/125 de factures O amb 
reparaments 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 30.186,86 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 16/12/2020 ALCALDE 

6 X2020000498 

Conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament del Masnou i l'Associació 
Akonga amb l'objectiu de promocionar i 
fer difusió de les arts cinematogràfiques 
i curtmetratges amb l'organització del 
Festival Fascurt durant l'any 2020 

CIPE - 
Comunitat i 
Persones CULT - Cultura SUBVENCIONS O 20.000,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 23/12/2020 ALCALDE 

7 X2020017807 
Aprovar relació F/123 de factures ADO 
amb reparaments 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 6.650,76 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 09/12/2020 ALCALDE 

8 X2019010202 
Contractació pòlissa assegurança 
responsabilitat civil arquitecte municipal 

FOME - 
Territori OBRE - Obres 

APROV 
DESPESES ADO 573,21 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 16/12/2020 ALCALDE 

9 X2020017059 
Aprovar relació F/118 ADO amb 
reparaments 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 4.496,35 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 25/11/2020 ALCALDE 

10 X2020017128 
Aprovar relació F/120 factures O amb 
reparament 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 12.685,45 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 26/11/2020 ALCALDE 
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11 X2020016702 
Aprovar relació F/116 de factures O amb 
reparaments 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 11.641,38 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 25/11/2020 ALCALDE 

12 X2020016663 
Aprovar relació F/113 de factures ADO 
amb reparaments. 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 7.913,37 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 13/11/2020 ALCALDE 

13 X2020016152 
Aprovar relació ADO F/109 (inclou 
despeses amb reparament) 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 12.973,43 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 12/11/2020 ALCALDE 

14 X2020015747 
Aprovar relació F/106 de factures O amb 
reparaments 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 14.731,62 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 05/11/2020 ALCALDE 

15 X2020015149 
Aprovar relació F/101 de factures O amb 
reparament 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 24.769,83 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 28/10/2020 ALCALDE 

16 X2020015099 
Aprovar relació F/98 de factures ADO 
amb reparament 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 11.740,26 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 27/10/2020 ALCALDE 

17 X2020014335 
Aixecar reparaments i aprovar relació 
F/97 de factures O amb reparaments. 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 9.080,01 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 19/10/2020 ALCALDE 

18 X2019010767 

Concessió d’ajuts sobre la quota de 
l’impost sobre béns immobles a favor de 
persones amb escassa capacitat 
econòmica per a l’exercici 2019 

CIPE - 
Comunitat i 
Persones 

BENE - Acció 
Social SUBVENCIONS O 34.554,99 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 05/11/2020 ALCALDE 

19 X2020013541 
Aixecar reparament i aprovar relació 
F/95 factures O amb reparaments 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 8.949,11 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 09/10/2020 ALCALDE 

20 X2020014333 
Aixecar reparament i aprovar relació 
F/96 de factures ADO amb reparament 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 10.769,42 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 14/10/2020 ALCALDE 

21 X2020013328 
Aprovar relació F/93 de factures ADO 
amb reparaments. 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 21.474,42 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 05/10/2020 ALCALDE 

22 X2020012715 
Relació extrajudicial número 5. Per 
decret 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES ADO 2.438,15 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 05/10/2020 ALCALDE 

23 X2020012835 
Aixecar reparaments i aprovar relació 
F/92 de factures O amb reparaments 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 22.954,33 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 02/10/2020 ALCALDE 

24 X2020012676 
Aixecar reparament i aprovar relació 
F/90 de factures ADO amb reparament 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 3.724,24 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 28/09/2020 ALCALDE 
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25 X2020011731 
Aixecar reparaments i aprovar relació F/ 
87 de factures ADO amb reparaments 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 745,73 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 22/09/2020 ALCALDE 

26 X2020011415 
Aprovar relació F/85 de factures O amb 
reparaments 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 6.885,84 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 08/09/2020 ALCALDE 

27 X2020011039 
Aixecar reparaments i aprovar la relació 
F/80 de factures O amb reparaments 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 11.355,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 01/09/2020 ALCALDE 

28 X2020010986 
Aixecar reparaments i aprovar relació 
F/78 de factures ADO amb reparaments 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 6.535,58 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 28/08/2020 ALCALDE 

29 X2020010634 
Aprovar relació F/77 de factures O amb 
reparaments. 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 3.870,28 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 18/08/2020 ALCALDE 

30 X2020010530 
Aprovar relació F/74 de factures ADO 
amb reparaments. 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 7.444,77 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 12/08/2020 ALCALDE 

31 X2020010509 
Aprovar relació F/72 de factures O amb 
reparaments. 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 6.637,49 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 11/08/2020 ALCALDE 

32 X2020009650 
Aixecar el reparament i aprovació de 
relació de factures F/69 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APROV FRES O 9.437,67 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 24/07/2020 ALCALDE 

33 X2020008915 
Aixecar reparament i aprovar relació 
F/68 d'ADO amb reparaments 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 14.004,06 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 17/07/2020 ALCALDE 

34 X2020008702 
Aixecar reparaments i aprovar relació 
F/63 de factures O 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos APOV DES ADO 25.818,16 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 15/07/2020 ALCALDE 

35 X2020008184 
Aixecar reparaments i aprovar relació 
F/62 d'ADO's amb reparaments. 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 9.818,12 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 13/07/2020 ALCALDE 

36 X2020007728 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD primera setmana 
de juliol de 2020. 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 3.490,87 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 06/07/2020 ALCALDE 

37 X2020007116 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD quarta setmana de 
juny de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 4.151,62 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 30/06/2020 ALCALDE 

38 X2020007122 
Aixecar reparament i aprovar relació de 
factures F/58 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 2.832,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 30/06/2020 ALCALDE 
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39 X2020006233 
Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 55 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 5.318,85 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 16/06/2020 ALCALDE 

40 X2020006225 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD segona setmana 
de juny 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 3.212,01 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 17/06/2020 ALCALDE 

41 X2020005195 

Aixecar reparament i aprovar relació AD 
de despeses menors quarta setmana de 
maig de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 1.101,98 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 02/06/2020 ALCALDE 

42 X2020004871 
Aixecar reparaments i aprovar relació 
ADO núm. 47 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 3.170,94 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 27/05/2020 ALCALDE 

43 X2020000498 
Aprov justificació Conveni Associació 
Akonga Festival Fascurt  2020 

CIPE - 
Comunitat i 
Persones CULT - Cultura 

APROV 
DESPESES O 20.000,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 23/10/2020 ALCALDE 

44 X2020004822 

Aixecar reparament i aprovar relació AD 
de despeses menors tercera setmana de 
maig 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 3.132,03 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 22/05/2020 ALCALDE 

45 X2020004162 
Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 42 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 403,06 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 14/05/2020 ALCALDE 

46 X2020004168 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD primera setmana 
de maig de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 222,40 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 13/05/2020 ALCALDE 

47 X2019010774 

Obres de reparació parcial i feines 
d’inspecció de la coberta del casal d'avis 
Can Mandri 

FOME - 
Territori OBRE - Obres 

APROV 
DESPESES ADO 5.687,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 21/05/2020 ALCALDE 

48 X2020003930 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD cinquena setmana 
d'abril de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 2.299,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 30/04/2020 ALCALDE 

49 X2020003934 
Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 41 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 807,09 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 04/05/2020 ALCALDE 

50 X2020003204 
Suport teràpia familiar centres 
educatius 

CIPE - 
Comunitat i 
Persones 

ENSE - 
Educació 

APROV 
DESPESES AD 13.550,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 30/04/2020 ALCALDE 

51 X2020003722 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD quarta setmana 
d'abril de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 7.837,76 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 23/04/2020 ALCALDE 

52 X2020003733 
Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 38 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 373,04 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 23/04/2020 ALCALDE 
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53 X2020003497 
Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 32 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 1.434,34 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 17/04/2020 ALCALDE 

54 X2020003492 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD  tercera setmana 
d'abril de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 623,15 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 17/04/2020 ALCALDE 

55 X2020003328 
Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 30 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES   1.275,70 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 08/04/2020 ALCALDE 

56 X2020003151 
Contracte menor pels serveis de disseny 
gràfic ALCA - Alcaldia ALCA - Alcaldia 

APROV 
DESPESES AD 18.150,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 31/03/2020 ALCALDE 

57 X2020003030 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD tercera setmana 
de març de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 4.994,69 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 26/03/2020 ALCALDE 

58 X2020003036 
Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 25 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 604,40 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 26/03/2020 ALCALDE 

59 X2020002869 
Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 23 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 305,89 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 19/03/2020 ALCALDE 

60 X2020002867 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD tercera setmana 
de març de 2020. 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 970,42 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 19/03/2020 ALCALDE 

61 X2020002671 
Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 21 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 1.876,52 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 12/03/2020 ALCALDE 

62 X2020002664 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD segona setmana 
de març de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 1.139,28 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 12/03/2020 ALCALDE 

63 X2020002307 
Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 18 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 7.304,69 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 06/03/2020 ALCALDE 

64 X2020002334 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD primera setmana 
de març de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 5.128,30 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 06/03/2020 ALCALDE 

65 X2020001976 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD quarta setmana de 
febrer de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 1.360,29 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 06/03/2020 ALCALDE 

66 X2020001982 
Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 15 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 887,41 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 02/03/2020 ALCALDE 
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67 X2020001632 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD tercera setmana 
de febrer de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 5.615,25 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 24/02/2020 ALCALDE 

68 X2020001348 
Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 9 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 4.655,87 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 17/02/2020 ALCALDE 

69 X2020001353 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD segona setmana 
de febrer de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 2.139,22 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 17/02/2020 ALCALDE 

70 X2020001063 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD primera setmana 
de febrer de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 6.971,62 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 11/02/2020 ALCALDE 

71 X2020001075 
Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 5 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 1.000,60 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 11/02/2020 ALCALDE 

72 X2020000907 

Servei d'obertura del Centre 
d'Interpretació de la Mina i del Museu 
Municipal de Nàutica del Masnou. 

CIPE - 
Comunitat i 
Persones 

MUSE - Museu 
Municipal 

APROV 
DESPESES AD 11.761,20 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 07/02/2020 ALCALDE 

73 X2020000853 
Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 3 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 7.283,77 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 31/01/2020 ALCALDE 

74 X2020000844 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD cinquena setmana 
de gener de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 4.506,86 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 31/01/2020 ALCALDE 

75 X2020000629 

contracte menor per la distribució de la 
revista municipal El Masnou Viu per a 
l'any 2020 ALCA - Alcaldia ALCA - Alcaldia 

APROV 
DESPESES AD 4.591,95 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 05/02/2020 ALCALDE 

76 X2020000614 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD quarta setmana de 
gener de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 2.222,16 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 27/01/2020 ALCALDE 

77 X2020000622 
Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 1 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 2.877,39 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 27/01/2020 ALCALDE 

78 X2020000405 
Contracte menor per la reparació de la 
plataforma del camió d'enllumenat. 

FOME - 
Territori 

ENLL - 
Enllumenat 

APROV 
DESPESES AD 6.082,05 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 31/01/2020 ALCALDE 

79 X2020000392 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD tercera setmana 
de gener de 2020 

ADFI - Serveis 
Generals Diversos 

APROV 
DESPESES AD 3.726,84 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 20/01/2020 ALCALDE 

80 X2020012160 
Aprovació convocatòria Campanya 
Queda't al Masnou 2020 

ADFI - Serveis 
Generals 

PMUN - 
Promoció del 
Municipi 

APROV 
DESPESES A 5.000,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 14/10/2020 ALCALDE 
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81 X2020012160 
Atorgament premis Campanya Quedat 
al Masnou 2020 

ADFI - Serveis 
Generals 

PMUN - 
Promoció del 
Municipi 

APROV 
DESPESES D 5.000,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 30/12/2020 ALCALDE 

           

82 X2020006679 

Contracte menor del servei de vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges del 
Masnou pel període del 29 de juny al 13 
de juliol de 2020 

CIPE - 
Comunitat i 
Persones 

SALU - Salut 
Pública 

APROV 
DESPESES AD 18.150,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 22/06/2020 ALCALDE 

83 X2020004697 
Aprovació despeses direcció artística 
Festival Ple de Riure 2020 

CIPE - 
Comunitat i 
Persones CULT - Cultura 

APROV 
DESPESES ADO 2.541,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 03/06/2020 ALCALDE 

84 X2019001732 

Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament del Masnou i l’entitat El 
Masnou amb el Sàhara per a projectes 
amb el Sàhara amb l'objectiu de donar 
suport a projectes amb el Sàhara 

CIPE - 
Comunitat i 
Persones 

SOLI - 
Solidaritat i 
Cooperació 

JUSTIFICACIO 
SUBV O 4.000,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 02/12/2020 ALCALDE 

85 X2020006237 
Aprovació despeses Recon Extrajudicial 
Crèdits Int Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 2.933,50 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 13/07/2020 ALCALDE 

86 X2020007878 manca competència cte menor escoles Manteniment Manteniment 
APROV 
DESPESES AD 12.205,34 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 13/07/2020 ALCALDE 

87 X2020003305 
Aprovació despeses Recon Extrajudicial 
Crèdits Int Diversos 

APROV 
DESPESES ADO 7.292,14 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 13/05/2020 ALCALDE 

 
2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció: No suspensives 
 

Nº EXPT. CONTINGUT EXPEDIENT ÀREA DEPARTAMENT 
DATA 
RES. FASE IMPORT ÒRGAN 

1 X2020000601 Nòmina mes de gener de 2020 
RRHH - Recursos Humans i 
Organització 

ADFI - Serveis 
Generals 27/01/2020 O 537.634,95 ALCALDE 

2 X2020001603 Nòmina mes de febrer de 2020 
RRHH - Recursos Humans i 
Organització 

ADFI - Serveis 
Generals 25/02/2020 O 739.632,03 ALCALDE 

3 X2020002907 Nòmina mes de març de 2020 
RRHH - Recursos Humans i 
Organització 

ADFI - Serveis 
Generals 24/03/2020 O 651.034,30 ALCALDE 

4 X2020003719 Nòmina mes d'abril de 2020 
RRHH - Recursos Humans i 
Organització 

ADFI - Serveis 
Generals 27/04/2020 O 538.188,00 ALCALDE 

5 X2020004821 Nòmina mes de maig 2020 
RRHH - Recursos Humans i 
Organització 

ADFI - Serveis 
Generals 25/05/2020 O 619.591,12 ALCALDE 

6 X2020006267 Nòmina mes de juny de 2020 
RRHH - Recursos Humans i 
Organització 

ADFI - Serveis 
Generals 16/06/2020 O 1.128.550,33 ALCALDE 

7 X2020008989 Nòmina juliol 2020 
RRHH - Recursos Humans i 
Organització 

ADFI - Serveis 
Generals 23/07/2020 O 639.366,46 ALCALDE 
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8 X2020009925 Nòmina mes d'agost de 2020 
RRHH - Recursos Humans i 
Organització 

ADFI - Serveis 
Generals 21/08/2020 O 636.245,43 ALCALDE 

9 X2020012157 Nòmina mes de setembre de 2020 
RRHH - Recursos Humans i 
Organització 

ADFI - Serveis 
Generals 24/09/2020 O 638.047,04 ALCALDE 

10 X2020014680 Nòmina mes d'octubre de 2020 
RRHH - Recursos Humans i 
Organització 

ADFI - Serveis 
Generals 22/10/2020 O 623.510,13 ALCALDE 

11 X2020017001 Nòmina novembre 2020 
RRHH - Recursos Humans i 
Organització 

ADFI - Serveis 
Generals 25/11/2020 O 631.509,84 ALCALDE 

12 X2020018289 Nòmina mes de desembre de 2020 
RRHH - Recursos Humans i 
Organització 

ADFI - Serveis 
Generals 21/12/2020 O 1.297.794,81 ALCALDE 

13 X2020003517 
Promoció lloc treball agent responsable 
de patrulla 

RRHH - Recursos Humans i 
Organització 

ADFI - Serveis 
Generals 20/04/2020     ALCALDE 

14 X2020003150 
Carrera professional a agent 
responsable de patrulla 

RRHH - Recursos Humans i 
Organització 

ADFI - Serveis 
Generals 09/04/2020     ALCALDE 

 
3) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa 
 

N
º EXPT. SENTIT INFORME MOTIU DATA IMPORT DEPARTAMENT ÀREA 

1 X2020016885 
Intervingut amb 
reparaments Necessitats recorrents 26/11/2020 17,50 

ADFI - Serveis 
Generals 

POLI - Seguretat 
Ciutadana 

2 X2020013163 
Intervingut amb 
reparaments Necessitats recorrents 04/10/2020 2.787,76 

ADFI - Serveis 
Generals INTE - Intervenció 

 
4) principals anomalies detectades en matèria d’ingressos 
 
Nº EXPEDIENT INFORME INT CONTINGUT EXPEDIENT DATA RES. IMPORT MOTIU ÒRGAN 

1 X20200011888 288-2020 PADRO MERCAT- Devolució ingressos 10/12/2020 1.220,28 Baixa rebuts JGL 

2 X20200013010 214-2020 PADRO EXIN - Baixa rebuts padró 29/10/2020 56.109,53 
Baixa parcial rebuts escombraries 
comercials JGL 

3 X20200018430 355-2020 

Aprovació addenda Casa del Marquès 
2020. Ajuntament d'Alella, el Masnou i 
Teià 28/12/2020 10.000,00 Falta justificació de l'import ALCALDE 

 
Resultat: En resten assabentats. 
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8. - Donar compte informe anual dels resultats del control intern, que s'estableix a 
l'article 213 del Tex Refós de la Llei Reguladora de la Hisendes Locals, de l'exercici 
2020. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=8 

 
Acord: 
 
“D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local 
(RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del 
compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala l’article 
213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
 
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de 
cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de 
control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. L'expressió de 
l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", ha de ser 
interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins del 
procés d'elaboració, formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al 
ple i a la IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de exercici 
següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que s'inclouen en el 
citat informe resum. 
 
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, fent ús de les facultats atribuïdes per 
l’article 37.3 del RCIL, va dictar la Resolució de 2 d’abril de 2020, per la que s’estableixen 
les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe 
resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la 
remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats 
del sector públic local. 
 
En compliment del requerit pels articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL, la Intervenció en 
ha elaborat l’informe número 270-2021resum,  amb els resultats més significatius derivats 
de les actuacions de control intern realitzades durant l’exercici 2020. 
 
Únic.-  Donar compte informe anual dels resultats del control intern, que s’estableix a 
l’article 213 del Tex Refós de la Llei Reguladora de la Hisendes Locals, de l'exercici 2020. 
següent: 
 

“”INFORME INTERVENCIÓ 270/2021 
 

Expt: X2021006673 
 

INFORME RESUM ANUAL DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN, QUE 
S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE 
LES HISENDES LOCALS, DE L’EXERCICI 2020 
 
Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en l'article 
213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local; 
i, en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.b).6è del Reial decret 128/2018, de 
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, emet el següent INFORME: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=8
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I. INTRODUCCIÓ 
 
PRIMER. El control intern, regulat en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i desenvolupat pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, és l'exercit 
per les Entitats Locals respecte de la seva gestió econòmica, i en el seu cas, la dels 
organismes autònoms i de les societats mercantils d'elles dependents, en la seva triple 
accepció de funció interventora, control financer i controls d'eficàcia i eficiència. 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL), al modificar els articles 213 i 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), va 
incorporar a la normativa reguladora del control i fiscalització de les Hisendes Locals 
procediments i obligacions amb els que es perseguia dotar de més transparència a la 
gestió pública local i de major transcendència als resultats del control, contribuint a 
facilitar el coneixement global de la problemàtica en la gestió regular dels recursos 
públics en l’àmbit local. 
 
Així l’article 213 regula la remissió amb caràcter anual a la Intervenció General de l’Estat 
un informe resum  dels resultats dels citats controls desenvolupats a cada exercici en el 
termini i amb el contingut que es regulin en les normes corresponents. 
 
Els resultats d'aquest control intern, d'acord amb l'article 37 del referit Reial decret 
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats 
del Sector Públic Local, hauran de recollir-se en el corresponent informe resum anual, en 
ocasió de l'aprovació del compte general. Conforme al mandat imposat pel punt tercer 
d'aquest mateix article, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat va dictar la 
Resolució de 2 d'abril de 2020, per la qual s'establien les instruccions a les quals ha 
d'ajustar-se el contingut, estructura i format de l'informe resum. 
 
En virtut d'això, s'emet el present informe en el qual s'inclou un resum anual dels 
principals resultats obtinguts en les actuacions inherents a la funció interventora i el 
control financer per a l'exercici 2020 de l’Ajuntament del Masnou. 
 
SEGON. La funció interventora, que té per objecte controlar els actes, qualsevol que sigui 
la seva qualificació, que donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de 
despeses, així com els ingressos i els pagaments que d'ells es derivin, i la inversió o 
l'aplicació en general dels fons públics, s’ha aplicat en aquesta Entitat en règim de 
fiscalització prèvia plena durant l’exercici 2020 fins l’adopció de l’acord del Ple de la 
Corporació de 10 de novembre de 2020 per a l’aplicació de la fiscalització prèvia limitada 
en el cas de les despeses, i presa de raó en la comptabilitat en el cas dels ingressos. 
 
TERCER. El règim de control al qual es troben sotmesos els actes de l'entitat local 
s'identifica amb el règim ordinari. El control financer, exercit mitjançant el control 
permanent i l'auditoria pública, que té per objecte verificar el funcionament dels serveis en 
l'aspecte econòmic financer, s'exerceix de forma continua, tot i no disposar en l’exercici 
2020 d’una Pla Anual de Control Financer ni actuacions d’auditoria, en tant que no te ens 
dependents. 
 

II. ABAST DE L'INFORME 
 
PRIMERA. FUNCIÓ INTERVENTORA 
A la vista de les actuacions dutes a terme en l'exercici de la funció interventora al llarg de 
l'exercici 2020, cal recollir la següent valoració de resultats: 
 
A . Despeses: 
En l'exercici de l'expressada fiscalització i intervenció prèvia de tot acte, document o 
expedient que doni lloc a la realització de despeses, així com els pagaments que d'ells es 
derivin, s’ha obtingut el següent resultat: 
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7) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les 
objeccions efectuades per la Intervenció. 
A) S’han emès 388 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals 87 són amb 
objeccions suspensives, i finalment, s’han aprovat  87 resolucions i/o decrets contraris 
a les objeccions efectuades per la Intervenció 
B) S’han emès  14 informes de fiscalització o d’intervenció, amb objeccions no 
suspensives, i finalment, s’han aprovat  14  resolucions i/o decrets contraris a les 
objeccions efectuades per la Intervenció 
 

8) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 
Per a l’aprovació de les resolucions i/o decrets contraris a les objeccions emeses per 
la Intervenció, no s’ha sol·licitat opinió a la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió 
d’aquest òrgan de tutela financera. 

 
9) Informes d’omissió de la funció interventora. 

No s’han emès  informes d’omissió de la funció interventora. No obstant, cal dir que 
per a l’exercici 2021 s’ha modificat el criteri dels reparaments en les despeses que 
corresponen a necessitats reiterades de la corporació, entenent que en aquestes es 
produeix l’omissió de la funció interventora en quant no són contractes menors sinó 
procediments de contractació que no s’han produit formalment. A aquest efecte s’ha 
emès circular de la Intervenció. 
 

10) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar. 
No s’han emès informes d’intervenció de comptes justificatius de pagaments a 
justificar. 

 
11) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa 

fixa. 
Mensualment s’han fiscalitzat els comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa 
atorgats, dels quals 2 tenen caràcter desfavorable. 

 
12) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 

S’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora 
en relació a la baixa de rebuts de padrons d’escombraries i d’ocupació del mercat 
municipal a causa de les afectacions produides per la situación Covid. 

 

A.1. Resultat per àrees 
 

a) PERSONAL. CAP 1 
 

S’han emès 14 informes desfavorables en l’àrea de Personal. Les principals anomalies 
s’han trobat en: 
 

- Nòmina:  
 

En la fiscalització de la nòmina mensual es fan diverses observacions, les més 
significatives són: 
 

- Respecte de les condicions econòmiques (capítol III) de l’Acord de condicions 
laborals dels empleats públics de l’Ajuntament, en l’apartat conceptes retributius, 
es posa de manifest que la modificació i establiment de subfactors definits dins del 
complement específic s’ha de fer pel procediment legalment establert mitjançant 
VLlT-RLlT d’acord amb l’article 4 RD 861/1986. S’indica també que aquests 
subfactors s’han de valorar i quantificar amb caràcter previ per via de la valoració i 
modificació de la RLlT. 
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- Respecte del complement de microespecialitat, es posa de manifest que aquest 
complement s’abona amb caràcter periòdic i subjecte a l’assistència, fet que 
contravé allò previst a l’article 5 del RD 861/1986.  

 
- El personal funcionari aquest únicament pot ser retribuït pels conceptes retributius 

previstos legalment. La resta de complements complements només tindrien 
cabuda dins el complement específic i per al seu establiment cal primer 
l’aprovació de la corresponent valoració de llocs de treball. 

 
- En el cas del personal laboral, si bé l’establiment de complements salarials està 

previst legalment, cal procedir primer, també, a l’aprovació de la corresponent 
valoració de llocs de treball.  

 
- Pel que fa a gratificacions i productivitats, cal respectar els límits quantitatius que 

s’estableixen a l’article 7 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual 
s’estableix el règim retributiu de les retribucions dels funcionaris de l’Administració 
Local: 

 
“1. Los créditos destinados a complemento específico, complemento de 
productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales 
transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global 
presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal 
laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por 
los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino. 
2. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se 
destinará: 
a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera 
de sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía 
Municipal y Servicio de Extinción de Incendios. 
b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad. 
c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones” 

 

- Respecte de les gratificacions i hores extraordinàries cal que s’acrediti a 
l’expedient amb informe del responsable del servei corresponent que aquestes no 
es poden compensar amb temps de descans per motius de servei. Igualment en el 
cas del personal laboral cal verificar que no s’excedeix el límit de 80 hores anuals 
fixat a l’estatut dels treballadors. 

b) CONTRACTACIÓ, CAPS 2 I 6 

S’han emès 69 informes de reparament en l’aprovació de relacions de factures, amb un 
import total de 553.388,80 €.  
Les deficiències o anomalies que provoquen les objeccions de la intervenció responen 
principalment a : 
- despeses en la contractació del les quals no s’han respectat els principis de publicitat i 
concurrència de la contractació pública per correspondre a serveis o subministres que es 
repeteixen al llarg dels anys amb el mateix proveïdor, per tant cal procedir a la incoació 
de l’oportú expedient de contractació de conformitat amb les determinacions establertes 
per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
- despeses que essent possible la tramitació mitjançant contracte menor, no han 
respectat la tramitació prevista en l’art. 118 de la LCSP. 
 
c) AJUTS I SUBVENCIONS. CAP 4 I 7 

En l’atorgament d’ajuts socials es detecta el següent: 
La remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, no sempre és 
possible efectuar-la en tant que s’atorguen ajuts a persones sense cap tipus 
d’identificació acceptada per aquesta(DNI, NIF, Tarja residencia..). 
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No es remet tota la informació subjecte a la Base de Dades Nacional de Subvencions, cal 
remetre les aportacions a grups municipals, les subvencions en espècies i les aportacions 
a concessionaris. 
 
En quant a l’atorgament de subvencions a entitats es produeixen retards en l’aprovació 
de bases i convocatòries o aprovació de convenis que suposen tensions en el darrer 
trimestre de l’exercici. 
 
B. Ingressos: 

- Capítols 1,2,3 i 5. Impostos, taxes, preus públics i altres. 

Pel que fa als ingressos d’impostos i taxes estan parcialment delegats en l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. La incorporació i revisió de les operacions 
comptables s’efectua per la Tresoreria. 

- Capítols 4 i 7. Transferències i subvencions rebudes. 

Els acords que comporten l’acceptació de subvencions atorgades a l’Ajuntament han 
estat sotmesos a presa de raó en la comptabilitat.  
El reconeixement del dret té lloc després de la justificació de les subvencions en el 
moment que d’entitat atorgant comunica el reconeixement de l’obligació. Cada àrea 
justifica les subvencions del seu àmbit però sovint per part d’ aquestes no es porta un 
control de terminis ni forma ni responsable i és la pròpia intervenció qui ho fa. 
 
SEGONA. CONTROL FINANCER PERMANENT 
 

- Durant l’exercici 2020 no s’ha disposat de Pla Anual de Control Financer.  
 

- Els informes emesos de control permanent planificables obligatoris han estat: 
 

o Informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de 
morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013 

 
- Les actuacions que no s’han pogut dur a terme han estat: 

 
o L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres 

comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament 
que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en 
particular, que no queden retingudes factures presentades al punt general 
d'entrada de factures electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la 
respectiva entitat, en cap de les fases del procés, establerta en l’article 
12.3 de la Llei 25/2013 
 

o La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses 
realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació 
pressupostària (compte 413, només per aquelles entitats excloses 
d’auditoria financera), d’acord amb la DA 3. de la LO 9/2013, de control del 
deute comercial en el sector públic. 
 

TERCERA. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
 
L'Òrgan de Control no disposa de mitjans personals que es consideren necessaris per 
desenvolupar el model de control eficaç al qual es refereix l'article 4 del Reial decret 
424/2017. Del personal que disposa la Intervenció, només una tècnica efectua tasques de 
control sobre l’àmbit de l’àrea de subvencions.Durant l’exercici 2020 la interventora actual 
va prendre possessió en data 4 de maig.  
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Al mes de novembre de 2020 s’ha aprovat pel Ple l’adopció del règim de fiscalització 
prèvia limitada i presa de raó en comptabilitat, s’ha delegat la major part de la gestió i 
recaptació d’impostos i taxes en l’Organisme de Gestió Tributària i s’ha elaborat el Pla 
Anual de Control Financer per a l’exercici 2021 respecte l’exercici 2020 
 

III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
A la vista de les valoracions globals de la funció interventora exercida al llarg de l'any 
2020, cal recollir les següents conclusions i recomanacions a incloure en el Pla d'Acció: 
 
INGRESSOS: 
 

1. En l’acceptació de les subvencions atorgades cal designar un responsable, 
especialment quan intervenen diferents departaments, atès que en el moment de 
justificació d’aquestes es poden produir produeixen tensions per no planificar o 
desconeixement de la tramitació. 
 

DESPESES: 
 

1. Cal dur a terme la planificació en la contractació d’obres, serveis i 
subministraments de forma que es pugui reduir la quantia de la despesa que 
s’està informat desfavorablement i evitar el fraccionament de contractes. 
Tanmateix, la licitació de serveis suposa una major eficiència en l’assignació de 
recursos. 
 

2. En l’atorgament de subvencions els tècnics han de rebre formació en aquest 
àmbit, atès que sovint han de recórrer a la intervenció tant per l’elaboració de 
bases, redacció de convocatòries o criteris en el moment d’informar tècnicament 
les justificacions. Així mateix, han de ser curosos amb els terminis i aprovar 
convocatòries, atorgaments i convenis durant el primer semestre de l’any. Es 
recomana destinar un lloc de treball que coordini subvencions tant atorgades com 
rebudes per part de l’ajuntament. 
 

IV. DEFICIENCIES QUE REQUEREIXEN ADOPCIÓ DE MESURES 
CORRECTORES A TRAVÉS D’UN PLA D’ACCIÓ 

 
A la vista de les conclusions i recomanacions posades de manifest a l'apartat anterior, es 
considera, que les situacions que requereixen de l'elaboració d'un pla d'acció, en el qual 
es recullin les mesures de correcció a adoptar, així com el responsable i el calendari per a 
la seva implementació, són les següents: 
 

Mesura a adoptar Responsable 
Feblesa a corregir- 

Objectiu 

Designació responsables 
subvencions 

cada 
departament 

Preservar compliment 
terminis justificació 

Planificació contractació 
cada 

departament 

Evitar incompliments LCSP i 
obtenir eficiència gestió de 

recursos 

Formació en Subvencions 
cada 

departament 
Conèixer procediments i 

evitar errors 

 
V. VALORACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ 

 
En tractar-se del primer exercici en el que s’ha realitzat el Pla Anual de Control Intern, no 
es disposava durant l’exercici 2020 de Pla d’Acció formalitzat. 
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A la vista d'aquest informe, l’Alcaldia haurà de formalitzar el corresponent Pla d'Acció que 
determini les mesures a adoptar per esmenar les febleses, deficiències, errors i 
incompliments detectats. 
 
La Interventora, 
M. Teresa Fernández Hinojosa”” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
9. - Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius 
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2021 
amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=9 

 
Acord: 
 
“Primer. Donar compte informe d’Intervenció número 287/2021 d’avaluació del 
compliment dels objectius de la LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2021.  
 
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del primer 
trimestre del pressupost 2021 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, dintre del termini 
establert, que era el 30 d’abril de 2021.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
10. - Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de 
pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al primer 
trimestre de 2021 i càlcul del període mig de pagament. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=10 

 
Acord: 
 
“El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Primer.- El que es disposa en el següent informe és d’aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i 
l’Ajuntament del Masnou. L’àmbit objectiu són les operacions comercials corresponents a 
despeses corrents en béns i serveis, i inversions. Per tant, no s’inclouen les operacions 
que no estan basades en una relació comercial, tals com les derivades d’una relació 
estatutària o de personal. El destinatari del pagament ha de ser una empresa i, en 
conseqüència, queden exclosos els que es produeixen entre diferents entitats del sector 
públic. 
 
Segon.- S’acompanya l’annex I, relatiu a les mesures de lluita contra la morositat, on hi 
consta la informació relativa als pagaments realitzats en el trimestre, i també les factures 
pendents de pagament al final del trimestre, d’acord amb el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, amb indicació dels realitzats dins i fora del 
termini legal de pagament. En aquest annex també es detallen els interessos de demora 
pagats en el període si fos el cas.  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=9
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=10
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Tercer.- S’acompanya l’annex II, on hi consta la mateixa informació que al punt anterior, 
però en format gràfic, i on es pot observar l’evolució de les principals magnituds relatives 
a l’informe sobre morositat en els últims un, dos i cinc anys. 
 
Quart.- S’informa sobre el compliment de la normativa vigent relativa al període mig de 
pagament a proveïdors d’acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que mesura 
el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador 
diferent respecte al període legal de pagament establert en la normativa relativa a les 
mesures de lluita contra la morositat (càlculs anteriors). Per al seu càlcul, actualment es 
té en compte el període transcorregut entre la data d’inici del còmput, que coincideix amb 
la data de reconeixement de l’obligació de la factura (data d’aprovació dels documents o 
certificacions) i la data del seu pagament material. 
 
Cinquè.- Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple Municipal, 
aquest informe s’ha de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

 Article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificat per l’article 33 de la 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del 
creixement i de la creació de llocs de treball. 

 

 Article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 

 Capítol II del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre. 

 

 D’acord amb allò previst en l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, les corporacions 
locals hauran de remetre al Ministeri d’Hisenda la informació relativa al seu període 
mig de pagament a proveïdors, referit al trimestre anterior. 

 
CONCLUSIONS 
Primer.- Els pagaments realitzats en el trimestre tenen un període mig de pagament 
(PMP) de 20,09 dies, que és el nombre promig de dies que van des de la data de registre 
de la factura per part del proveïdor fins a la data del seu pagament material. Aquesta xifra 
hauria de ser sempre inferior a 60 dies, tenint en compte allò previst en l’article 4.2 de la 
Llei 3/2004, segons el qual l’Administració té un període de 30 dies per verificar la 
conformitat dels béns o serveis rebuts, i 30 dies més per efectuar el pagament.  
 
Segon.- Les factures pendents de pagament al final del trimestre tenen un període mig 
pendent de pagament (PMPP) de 46,64 dies, que és el nombre promig de dies que van 
des de la data de registre de la factura per part del proveïdor fins l’últim dia del trimestre. 
En el primer trimestre aquesta xifra sol ser més elevada que en la resta de trimestres, 
degut a la necessitat de procedir a la liquidació pressupostària i realitzar la incorporació 
de romanents, abans de poder pagar les factures que van entrar a finals de l’exercici 
anterior.  
 
Tercer.- El període mig de pagament definit en el Reial Decret 635/2014 per l’actual 
trimestre és de 14,74 dies, segons el detall següent: 
 

Ràtio d’operacions pagades 2,97 dies 

Import d’operacions pagades 1.606.731,70 € 

  

Ràtio d’operacions pendents de pagament 90,00 dies 

Import d’operacions pendents de pagament 251.227,58 € 

  

Període mitjà de pagament de l’entitat 14,74 dies 
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Quart.- El període mig de pagament definit en el Reial Decret 635/2014 té en compte el 
període transcorregut entre la data d’inici del còmput, que coincideix amb la data de 
reconeixement de l’obligació de la factura (data d’aprovació dels documents o 
certificacions) i la data del seu pagament material. El fet que la ràtio d’operacions 
pendents de pagament sigui de 90 dies, és degut al fet esmentat en el punt segon, relatiu 
a la liquidació pressupostària i la incorporació de romanents. És a dir, que les operacions 
pendents de pagament a finals del primer trimestre, corresponen totes elles a factures de 
finals de l’exercici 2020. 
 
Cinquè.- Retre el present informe al Ple Municipal, al Ministeri d’Hisenda, i publicar-lo al 
portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
  
11. - Aprovació inicial de l'expedient número 09/2021 de Modificació de Crèdit per 
Suplement. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=11 

 
Acord: 
 
“Atès que els suplements de crèdit i els crèdits extraordinaris es regulen a l’article 177 del 
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals i als articles 35 al 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de Pressupostos. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 177 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, els 
mitjans o recursos que han de finançar el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari són: 
el romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos efectivament recaptats que els 
previstos al Pressupost o anul·lació o baixa de crèdits d’altres partides del pressupost no 
compromeses, les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del 
servei. 
 
Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament del Masnou de l’exercici 2020 amb un 
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu per import  8.793.937,01 euros, 
restant disponible, una vegada descomptades les modificacions de crèdit números 
3/2020, 5/202020, 6/2020, 7/2020  i 8/2020,  un romanent de tresoreria de 5.579.266,53 
euros. 
 
Atès que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’alcaldia, hi 
ha diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar- se fins a 
l’exercici 2022 i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta insuficient o 
inexistent i no pot ser objecte d’ampliació, tal i com s’explica en la esmentada memòria de 
l’alcalde – president. 
 
Vista la memòria de l’alcalde - president. 
 
Atès que la proposta de modificació ha d’ésser sotmesa a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe d’intervenció número 256/2021 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 12 
de maig de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=11
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 09/2021 sota la modalitat de  
suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, 
romanent per a despeses amb finançament afectat i baixa, segons el detall següent: 
 
      MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER SUPLEMENT   

AUGMENT DESPESES     

Org. Prog. Econ. Descripció Import 

AL 92000 22706 Estudis tècnics i projectes generals 11.907,00 € 

AS 23113 25000 Contractació de serveis d'atenció domiciliària 98.664,60 € 

FE 33811 22609 Festes populars i tradicionals 3.500,00 € 

GG 23122 48004 Convenis amb casals gent gran 2.500,00 € 

MO 44710 47200 Transport urbà 8.216,86 € 

MS 15010 21400 Manteniment vehicles 10.000,00 € 

MS 16230 46700 Despeses tractament orgànica 11.705,25 € 

MS 16210 46500 Recollida comercial del paper 2.871,22 € 

MS 16230 25000 Tractament de la fracció resta, envasos i vidres 30.977,34 € 

MS 16500 61900 Millores enllumenat 95.485,00 € 

SC 13000 21400 Conservació vehicles Policia 6.000,00 € 

UB 33700 62200 Equipaments d'ocupació el temps lliure 107.515,53 € 

  
   

  

      TOTAL DESPESES 389.342,80 € 

FINANÇAMENT     

Aplicació Descripció Modificació 

87000 
  

Romanent de tresoreria per  a despeses generals 287.857,80 € 

87010 
  

Romanent de tresoreria per finançament afectat 
95.485,00 € 

BAIXA 
  

 
  

FE 33811 48004 Convenis Festes populars i tradicionals 6.000,00 € 

      TOTAL INGRESSOS  389.342,80 € 

 
Segon.- Exposar al públic les modificacions  esmentades pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler  de la 
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al 
portal de transparència.  
 
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 disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i 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.” 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 8 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (1 
regidora) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen. 
 
12. - Aprovació inicial de la relació número 1/2021 de factures extrajudicials. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=12 

 
Acord: 
 
“Vistes les despeses corresponents al reconeixement extrajudicial de crèdit número 
1/2021 de l’Ajuntament del Masnou i d’acord amb el que indica l’article 60 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, que estableix que correspondrà al president de l’entitat el 
reconeixement i la liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=12
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legalment adquirides. També s’estableix que correspondrà al ple de l’entitat el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària, 
operacions especials de crèdit, o concessions de quitament i espera. 
 
Vist que les obligacions que es volen aprovar amb càrrec a aplicacions de l’exercici 2021 
corresponen a despeses realitzades durant exercicis anteriors i que no es podien aprovar 
perquè no tenien consignació pressupostària. 
 
Vist l’article 23.2 de les Bases d’execució del vigent Pressupost que estableix que quan el 
reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de l’efectivitat d’una despesa 
d’exercicis anteriors, sense que se n’hagi autoritzat el compromís i quan no existeixi 
aplicació suficient,  correspondrà al Ple l’aprovació del reconeixement extrajudicial de 
crèdits d’acord amb el que assenyala l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, sense 
perjudici de les responsabilitats que es puguin exigir. 
 
Consten a l’expedient administratiu els informes emesos pels diferents responsables dels 
serveis municipals en els que s’indica que la tramitació de la despesa no ha seguit el 
procediment legalment establert i en els que queda acreditat que l’objecte de la factura ha 
estat efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal. 
Vistos els informes d’intervenció números 262 i 284/2021. 
 
Vist que segons el que disposa l'article 217 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
correspondrà al Ple resoldre la discrepància quan els reparaments:  
 

a) Es basin en la insuficiència o inadequació del crèdit 
 

Es refereixin a obligacions o despeses quina aprovació sigui de la seva competència. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 12 
de maig de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Resoldre en el sentit de refusar la discrepància plantejada per la intervenció 
municipal en el seu informe 262/2021. 
 
Segon.  Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2021 amb 
càrrec al pressupost de l’exercici 2021 per import de 198.476,27 euros, autoritzant, 
disposant i reconeixent les obligacions (ADO) de les despeses que es detallen: 
 

 La liquidació corresponent als mesos de juny, juliol i agost de 2020 de la gestió de 
l’escola bressol municipal Sol Solet per import de 20.466,77 euros. 
 

 La relació de factures F/2021/37  per import de 178.009,50 euros i amb el següent 
detall: 
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Import s

Euros

16230 8.534,79

16230 41.676,88

13000 993,41

23113 33.869,06

23113 36.153,00

16210 5.024,03

16230 9.166,42

2021 23113 25.577,50

2021 44110 17.014,41

178.009,50Tot als .  .  .  .  .  .  .  . 178.009,50

C19

17.014,41

17/12/2020 AOC:92866026 Aportació pel servei de 10/12/2020

transport  prestat en el mes de

novembre de 2020                    LINIA

F/2020/5145 A08339673        EM PRESA CASAS,S.A. NV NV200040 Contabilizada M O 47200

F/2020/4943

16/12/2020

P5800008D       CONSELL COM ARCAL

DEL M ARESM E

LIQUIDACIÓ SAD OCTUBRE 2020

SAD OCT

10/12/2020

Contabilizada AS 25000 25.577,50

2020

14/12/2020 TRACTAM ENT FORM  NOVEM BRE 11/12/2020

URB.M ARESM E

RESIDUS SOLIDS

F/2020/4879 P5812001E        CONSORCI FORM NOVEMBRE 2020 Contabilizada 2021 M S 46700 9.166,42

TRACTAM ENT

5.024,03

DEL M ARESM E

03/03/2021 SERVEI RECOLLIDA I TRANSPORT 01/03/2021

RESIDUS DESEM BRE 2020

F/2021/640 P5800008D       CONSELL COM ARCAL DESEM BRE 2020 Registrada 2021 M S 46500

DESEM BRE 2020.

36.153,00

DEL M ARESM E

26/02/2021 SERVEIS SAD AJUDA DOM ICILIARIA 23/02/2021

DEPENDENCIA I SOCIAL

F/2021/567 P5800008D       CONSELL COM ARCAL SAD DESEM BRE Registrada 2021 AS 25000

NOVEM BRE 2020.

33.869,06

DEL M ARESM E

26/02/2021 SERVEIS SAD AJUDA DOM ICILIARIA 23/02/2021

DEPENDENCIA I SOCIAL

F/2021/566 P5800008D       CONSELL COM ARCAL SAD NOVEM BRE Registrada 2021 AS 25000

vehicles policials. DESEM BRE 2020.

01/02/2021 AOC:95147542 Neteja i desinfecció 04/01/2021

F/2021/265 B66944562        CONTINENTAL ALTER 30/2020 Registrada 2021 SC 21400 993,41

EGO, SL.

12/01/2021 TRACTAM ENT FRACCIÓ RESTA 22/12/2020

41.676,88

TRACTAM ENT

RESIDUS SOLIDS

URB.M ARESM E

F/2021/55 P5812001E        CONSORCI RESTA.DES.20 Registrada 2021 M S 25000

DESEM BRE 2020

FORM  DESEM BRE 2020

12/01/2021 TRACTAM ENT I GESTIÓ DE LA 22/12/2020

RESIDUS SOLIDS

URB.M ARESM E

F/2021/54 P5812001E        CONSORCI FORM .DES.20 Registrada 2021 M S 46700 8.534,79

TRACTAM ENT

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ F/37 EXTRAJUDICIALS PEL PLE

-  A PLIC A C IÓ -

N úm. 

Ent rada 

D at a 

C ognoms i nom o  raó  social Text  

exp licat iu

N úm. doc. 

D at a doc.

Sit uació  Grup  

Fact ura

A ny     Org .   Prog .   Econ.

Pro ject e

Import  

Euros

 
 
L’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de la relació F/2021/37 i de la 
liquidació de la gestió de l’escola bressol Sol Solet, quedarà condicionada a l’entrada en 
vigor de l’expedient de modificació de crèdit 9/2021.” 
 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor i 7 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (1 regidora), hi 
voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-
AMUNT (1 regidor), s’abstenen. 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2021000009  20 de maig de 2021 
 

38 

13. - Aprovació de les assignacions econòmiques dels Grups Municipals exercici 
2021. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=13 

 
Acord: 
 
“L’art.73.3 de la Llei 7/1985, del 2 d’Abril, reguladora de les bases del Règim Local, 
disposa que “A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones 
locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las 
obligaciones que se establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el 
grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que 
abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no 
adscritos. ...” 
 
Així mateix disposa que “El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos 
anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que 
deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en 
función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su 
caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier 
tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir 
activos fijos de carácter patrimonial.” 
 
I Afegeix: “Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la 
dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a 
disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.” 
 
Vist l’acord del Ple de data 25 de juliol de 2019 en el qual es dona compte de la 
constitució dels grups polítics municipals pel present mandat i de l’assignació d’una 
dotació econòmica on s’assignen als grups polítics una quantitat fixa anual de 1.700 € i 
l’import de 500 € anuals per cada membre del grup resultant el següent: 
 
  

DESPESES GRUPS MUNICIPALS        

      A B C D= A* B E= C+D 

    número 
integrants 
grup 

import fix 
per 
integrant 

Import per Grup 
municipal 

fix * número 
integrant 

total 
anyal  

V66756016 ERC-AM -MES 9 500 1.700,00 4.500,00 6.200,00 

V66514423 
PSC-CP 3 500 1.700,00 1.500,00 3.200,00 

V66606070 
C's 2 500 1.700,00 1.000,00 2.700,00 

V67499640 
FEM MASNOU 3 500 1.700,00 1.500,00 3.200,00 

V01901024 JxCAT--UNITS 3 500 1.700,00 1.500,00 3.200,00 

V66752403 
CUP-AMUNT 1 500 1.700,00 500,00 2.200,00 

  
  21       

20.700,00 

 
Vist el que disposa la Base 67 de les Bases d’Execució del Pressupost vigent:  
 
“Aquestes quantitats no podran ser destinades a pagaments de remuneracions de 
personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació, ni a l’adquisició de béns destinats 
a actius fixes de caràcter patrimonial.  
 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=13
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2. A l’inici de l’exercici s’aprovarà el corresponent document comptable AD pels imports 
totals de les aportacions. Per als exercicis en els que es doni canvi de situació, serà 
vigent en el moment que aquesta circumstància sigui aprovada pel Ple de la Corporació. 
Es procedirà al seu pagament una vegada aprovat el reconeixement de l’obligació. 
 
3. Els grups polítics municipals, segons el que estableix l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, portaran una comptabilitat específica de la dotació a què fa referència aquesta 
base i justificaran les assignacions rebudes d’acord amb el següent: 
 
a) La justificació de les assignacions es farà anualment, mitjançant la forma d’un compte 
justificatiu emès pel regidor o regidora portaveu del grup, que seguirà el model que 
estableixi la Intervenció municipal i que inclourà les dades d’identificació del grup 
municipal, l’import de l’assignació rebuda durant el període a justificar i una relació dels 
documents justificatius de la destinació de l’assignació. 
 
b) S’adjuntarà també la documentació acreditativa que el grup municipal es troba al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o autorització per tal 
que la Intervenció municipal realitzi aquesta comprovació. 
 
c) Els justificants de despeses han de complir amb la normativa vigent sobre facturació. 
 
d) S’admetran com a justificables les despeses admeses per la Llei i realitzades, 
facturades i pagades entre el dia 1 de gener de l’exercici en què es rep l’assignació i el 
dia 31 de desembre del mateix exercici. 
 
e) En el supòsit de constitució d’una nova Corporació, s’admetran com a despeses 
justificables les realitzades, facturades i pagades des de la data de constitució del grup i 
el dia 31 de desembre de l’exercici. 
 
f) En el cas de cessament de la Corporació, s’admetran com a despeses justificables les 
realitzades, facturades i pagades des del dia 1 de gener de l’exercici en qüestió i la data 
de finalització del mandat. 
 
g) El compte i la còpia dels documents justificatius es presentaran a la Intervenció 
municipal abans del 31 de març de cada any, o abans del 31 de juliol en el cas d’exercici 
de cessament de la Corporació. Aquesta Intervenció procedirà a la seva revisió i a emetre 
un informe per cada justificació. 
 
h) Una vegada emès l’informe de la Intervenció municipal, la documentació justificativa de 
cada assignació i grup serà tramesa al següent Ple ordinari per al seu examen, dació de 
comptes i aprovació. 
 
i) Totes les persones membres del grup municipal responen personalment i subsidiària 
dels imports no justificats o justificats indegudament. 
 
j) Els grups municipals hauran de custodiar els documents justificatius originals de les 
despeses justificades, que podran ser requerits per la Intervenció municipal o pel propi 
Ple de la Corporació. 
 
k) L’import no justificat al final de cada exercici s’incorporarà a l’exercici següent com a 
assignació pendent de justificar. El saldo no justificat al final del mandat del Consistori 
s’haurà de reintegrar a la tresoreria de l’Ajuntament abans del dia 31 de juliol del 
corresponent exercici. 
 
l) No es podrà pagar una nova assignació si no han estat presentades i aprovades pel Ple 
les justificacions de l’exercici anterior.” 
 
Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la naturalesa de la 
despesa. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 12 
de maig de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar les aportacions als Grups polítics municipals per a l’exercici 2021 per 
import de 20.700,00 € en virtut de l’acord del Ple de data 25 de juliol de 2019  resultant el 
següent: 
 
  

DESPESES GRUPS MUNICIPALS        

      A B C D= A* B E= C+D 

    número 
integrants grup 

import fix per 
integrant 

Import per 
Grup municipal 

fix * número 
integrant 

total anyal  

V66756016 
ERC-AM -MES 9 500 1.700,00 4.500,00 6.200,00 

V66514423 
PSC-CP 3 500 1.700,00 1.500,00 3.200,00 

V66606070 
C's 2 500 1.700,00 1.000,00 2.700,00 

V67499640 FEM MASNOU 3 500 1.700,00 1.500,00 3.200,00 

V01901024 JxCAT--UNITS 3 500 1.700,00 1.500,00 3.200,00 

V66752403 
CUP-AMUNT 1 500 1.700,00 500,00 2.200,00 

  
  21       

20.700,00 

 
Segon. Aprovar el compte justificatiu presentat per registre d’entrada E2020018557  i 
E2021007545, del Grup Municipal d’ERC-AM-MES per import de 6.713,04€  corresponent 
a l’assignació de l’exercici 2020. 
 
Tercer. Reconèixer les obligacions per import de 6.200,00€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria SG.91200.48005 del pressupost vigent en concepte de l’aportació al grup 
polític municipal ERC-AM-MES per a l’exercici 2021. 
 
Quart. Recordar que la finalitat de l’aportació als grups municipals és la de sufragar les 
despeses de l’activitat corporativa dels seus membres amb les limitacions en quant al 
destí senyalades a la part expositiva.  
 
Cinquè. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes corresponents a les 
aportacions dels grups polítics, prèvia presentació del document acreditatiu del número 
d’identificació fiscal i certificat de la titularitat del compte bancari del grup municipal.  
 
Sisè. Comunicar la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Tresoreria aquests 
acords als efectes escaients.”  
 
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor, 3 vots en contra i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors) i Cs (1 regidora), hi voten a favor. 
 
El grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté. 
 
14. - Quarta pròrroga del contracte, per lots, de la gestió indirecta, mitjançant 
concessió, del servei d’escoles bressol municipals del Masnou, LIC 1/2014. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
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http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=14 

 
Acord: 
 
“El Ple de  l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 20 de febrer de 2014 va aprovar 
l’expedient per a l’adjudicació, per lots, del contracte de gestió, en règim de concessió, 
del servei d’escoles bressol municipal, mitjançant procediment obert i diversos criteris 
d’adjudicació. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 19 de juny de 2014 va adjudicar el Lot 
1 del contracte de la gestió indirecta,mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal 
Sol Solet, a l’empresa Clece, SA i el Lot 2 del contracte de la gestió indirecta, mitjançant 
concessió, de l’escola bressol municipal La Barqueta, a l’empresa Serveis per a la 
Infància Créixer Junts, SL 
 
En data 18 de juliol de 2014, es va formalitzar el contracte amb Clece, SA per un període 
de quatre cursos escolars (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018), de setembre 
a juliol ambdós inclosos. 
 
En data 23 de juliol de 2014, es va formalitzar el contracte amb Serveis per a la Infància 
Créixer Junts, SL per un període de quatre cursos escolars (2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017 i 2017/2018), de setembre a juliol ambdós inclosos. 
 
En data 19 de març de 2020 la Junta de Govern Local pública, previ dictamen favorable 
de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones, va aprovar una nova proposta de 
tarifes, d’acord amb el sistema de tarifació social, en el servei d’escoles bressol 
municipals. 
 
El Ple municipal en sessió de data 29 d’abril de 2020 va aprovar la modificació de les 
condicions que regeixen el contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió de l’escola 
bressol municipal Sol Solet (lot 1) i de l’escola bressol municipal La Barqueta (lot 2), per 
tal d’adequar-los a la modificació del sistema de tarificació del servei aprovat per la Junta 
de govern Local de data 19 de març i assegurar el manteniment del seu equilibri 
econòmic, sense alterar la relació entre la prestació contractada i el preu. 
 
Concretament aquesta modificació afecta a la clàusula 6.2 dels plec de clàusules 
administratives particulars i a les clàusules segones dels contractes signats inicialment 
amb les empreses Clece, SA pel lot 1 i Serveis per a la Infància, Créixer Junts, SL pel lot 
2. 
 
En data 15 de setembre de 2020, l’empresa CLECE, SA va presentar un escrit a 
l’ajuntament comunicant l’escissió parcial de la branca d’activitat dels serveis educatius a  
favor de la seva filial íntegrament participada KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A., 
amb C.I.F. A-87045423. 
 
En sessió de data 19 de novembre de 2020, el Ple Municipal va acordar (...) “ donar-se 
per assabentat del canvi de titularitat en l’empresa adjudicatària del lot 1 del contracte de 
la gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet, efectuat 
per Clece SA (com a societat segregada) a favor de Koala Soluciones Educativas, SA 
(com societat beneficiària), amb CIF número A-87045423, per segregació de la unitat 
econòmica de serveis educatius, amb efectes 1 d’octubre de 2020, subrogant-se Koala 
Soluciones Educativas, SA en tots els drets i obligacions derivats del contracte.” 
 
El punt 9è del Plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del 
contracte, per lots, de la gestió indirecta, mitjançant concessió, del serveis d’escoles 
bressol municipals, així com la clàusula quarta dels contractes, preveuen la possibilitat de 
prorrogar anualment (per cursos escolars) els contractes per un període màxim de quatre 
cursos escolars més, per acord del Ple abans de la finalització de la durada inicial del 
contracte. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=14
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Koala Soluciones Educativas, SA i Serveis per a la Infància Créixer Junts, han sol·licitat 
mitjançant instàncies de data 9 d’abril de 2021 i 1 de març de 2021 respectivament, la 
pròrroga dels contractes per un curs escolar més (2021/2022). 
 
En data 20 d’abril de 2021, la tècnica d’ensenyament ha emès un informe favorable a 
prorrogar per un curs escolar més els contractes corresponents al Lot 1 “ Contracte de 
gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet” amb 
l’empresa Koala Soluciones Educativas, SL i del Lot 2 “Contracte de gestió indirecta, 
mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal La Barqueta”, amb l’empresa Serveis 
per a la Infància Créixer Junts, SL, atès que totes dues empreses han dut a terme 
l’execució del servei d’acord amb les obligacions establertes al contracte durant els set 
cursos escolars que venen prestant el seu servei. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 12 
de maig de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la quarta i última pròrroga del contracte de la gestió indirecta, mitjançant 
concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet amb l’empresa Koala Soluciones 
Educativas, SL amb CIF A87045423  pel curs escolar 2021-2022 (de setembre a juliol, 
ambdós inclosos), en els mateixos termes i condicions que regien el contracte inicial i 
amb les modificacions aprovades pel Ple Municipal de data 29 d’abril de 2020.  
 
Segon. Aprovar la quarta i última pròrroga del contracte de la gestió indirecta, mitjançant 
concessió, de l’escola bressol municipal La Barqueta amb l’empresa Serveis per a la 
Infància Créixer Junts, SL amb CIF B63248629 pel curs escolar 2021-2022 (de setembre 
a juliol, ambdós inclosos), en el mateixos termes i condicions que regien el contracte 
inicial i amb les modificacions aprovades pel Ple Municipal de data 29 d’abril de 2020.  
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa de la pròrroga del contracte per import de 
157.849,87 euros amb càrrec a l’aplicació ED 32640 47200 “Subvenció Servei municipal 
d’escoles bressol”, per atendre la despesa corresponent a la quarta pròrroga del 
contracte de gestió indirecta del servei d’escoles bressol municipals, dels següents 
proveïdors i d’acord amb les següents anualitats: 
 

Any Partida Import Koala 
Soluciones 
Educativas (CIF: 
A87045423) 

Import Serveis per a la 
Infància Creixer Junts 
(CIF: B63248629) 

2021 (setembre-
desembre) 

ED.32640.47200 20.466,77 euros 18.995,69 euros 

2022 (gener-
juliol) 

ED.32640.47200 61.400,31 euros 56.987,10 euros 

 
Quart. Adoptar el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2022 de crèdit adequat i 
suficient per atendre les despeses que se’n deriven. 
 
Per l’exercici 2022, la despesa anirà a càrrec de la partida que s’habiliti en el pressupost 
corresponent, sens perjudici de quedar sotmesa a crèdit adequat i suficient per finançar 
les obligacions derivades del contracte. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a Koala Soluciones Educativas, SA i Serveis per a la 
Infància Créixer Junts, SL 
 
Sisè. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció. 
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Setè. Comunicar aquest acord al Perfil del Contractant i al Registre de Contractes del 
Sector Públic.” 
 
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor i 4 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors) i Cs (1 regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en 
contra. 
 
15. - Assabentat del canvi de titularitat en l’empresa adjudicatària del contracte del 
servei municipal d’abastament d’aigua potable (SOREA – AGBAR). 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=15 
 

Acord: 
 
“La concessió del servei municipal d’aigües es va adjudicar el 26 d’octubre de 1972 a 
favor de la Societat Regional d’Abastament d’Aigües S.A. (actualment SOREA) per un 
termini de 30 anys.   
 
En data 21 de gener de 1999 el Ple de la Corporació va aprovar una pròrroga del 
contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable de 20 anys, és a dir, fins al 
26 d’octubre de 2022. 
 
Per acord adoptat en sessió plenària el dia 16 de novembre de 2017 es va aprovar una 
addenda del contracte amb Sorea per a la modificació de l’estructura tarifària del servei 
municipal de subministrament d’aigua potable, en el sentit d’afectar el fons de reversió 
acumulat fins a data 31 de desembre de 2016 per import de 1.654.177,88.-euros a 
l’execució per part de la concessionària d’obres de millora o renovació de les 
instal·lacions del servei municipal d’aigua. 
 
També en la sessió plenària del dia 16 de novembre de 2017 es va aprovar una addenda 
amb Sorea per a l’execució d’obres de millora a fons perdut per import de 226.583.-euros 
per part de la concessionària. 
 
Les dues addendes es van formalitzar en data 4 de desembre de 2017. 
 
En data 20 de febrer de 2020 el Ple de la Corporació va acordar incoar l’expedient de 
reversió del servei municipal d’abastament i subministrament d’aigua de la població del 
Masnou, tenint en compte que la concessió finalitza el dia 26 d’octubre de 2022. 
 
En data 16 de desembre de 2020, es va presentar instància amb número de registre 
d’entrada E2020019009, on es posava de manifest que el Sr. (.../...) en representació de 
l’empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU comunicava la successió 
d’AGBAR en els contractes administratius subscrits per SOREA i l’Ajuntament del 
Masnou. 
 
En data 6 de febrer de 2021 el Sr. (.../...) en representació d’AGBAR, aporta 
documentació d’acord amb el requeriment efectuat per l’Ajuntament amb registre 
d’entrada número E2021002509. 
 
En data 8 de febrer de 2021 l’Ajuntament del Masnou efectua un requeriment a AGBAR, 
amb caràcter previ a qualsevol canvi de titularitat, sol·licitant documentació relativa a 
l’operació societària efectuada, atès que els contractes tenen règims jurídics diferents i 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=15
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=15
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als efectes de poder verificar el compliment dels requisits legalment necessaris i, en el 
seu cas, realitzar els tràmits administratius corresponents. 
 
En data 16 de febrer de 2021 el Sr. (.../...) en representació d’AGBAR, aporta 
documentació d’acord amb el requeriment efectuat per l’Ajuntament amb registre 
d’entrada número E2021002509. 
 
AGBAR ha aportat escriptura notarial de data 15 de desembre de 2020 del contracte de 
compravenda de la branca d’activitat d'una branca d'activitat integrada pels actius i 
passius de l'activitat del cicle integral de l'aigua que SOREA desenvolupa a Catalunya a 
favor d’AGBAR. 
 
Consta a l’expedient informe jurídic en relació al procediment a seguir. 
 
A la vista de la documentació aportada per AGBAR, la tècnica de medi ambient ha emès 
informe de data 27 d’abril de 2021, on manifesta la comprovació de la suficient solvència 
d’AGBAR d’acord amb les condicions establertes a la clàusula 21 del plec de condicions 
jurídiques, econòmiques i administratives de la concessió. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 12 
de maig de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Donar-se per assabentat del canvi de titularitat en l’empresa adjudicatària del 
contracte del servei municipal d’abastament d’aigua potable del Masnou efectuat per 
SOREA a favor d’AGBAR amb CIF A08000234, per compravenda de la branca d’activitat, 
segons consta a l’escriptura notarial de data 15 de desembre de 2020, amb efectes 1 de 
gener de 2021, subrogant-se AGBAR en tots els drets i obligacions derivats del contracte.  
 
Segon. Requerir a AGBAR perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des de la 
data de notificació del present acord, acrediti haver constituït la garantia definitiva per 
import de 1.502,53 €, que és el mateix import que té dipositat en la tresoreria de 
l’Ajuntament del Masnou mitjançant aval bancari l’empresa SOREA en virtut contracte del 
servei municipal d’abastament d’aigua potable del Masnou. 
 
La garantia definitiva constituïda per SOREA conservarà la seva vigència fins que estigui 
constituïda la nova garantia. Un cop constituïda la nova garantia es procedirà a la 
devolució de la inicial.  
 
Tercer. Notificar aquest acord a SOREA i a AGBAR. 
 
Quart. Publicar el canvi de titularitat d’aquest contracte al perfil de contractant.” 
 
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor, 3 vots en contra i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors) i Cs (1 regidora), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté. 
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16. - Declarar d’interès municipal o d’utilitat municipal les obres d’adequació de les 
pistes esportives i de la xarxa de sanejament de l’IES Maremar situat a l’avinguda 
de Cusí i Furtunet, núm. 52 del Masnou. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=16 

 
Acord: 
 
“Vist que en data 15 de febrer de 2021, el senyor (.../...), en representació del Serveis 
Territorials al Maresme - Vallès Oriental del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, va sol·licitar llicència municipal per realitzar obres d’adequació de les pistes 
esportives i de la xarxa de sanejament de l’IES Maremar, situat a l’avinguda de Cusí i 
Furtunet, núm. 52 del Masnou, amb referència cadastral 3531035DF4933S0001XL, exp. 
núm. X2021002167.  
 
Atès que en l’esmentat escrit també es demanava que el Ple de l’Ajuntament declarés 
aquestes obres d’especial interès o utilitat municipal així com que s’apliqués la bonificació 
del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i s’establís l’exempció de 
les taxes acreditatives per l’atorgament de la llicència així com pels tributs i altres que 
poguessin gravar l’activitat educativa. 
 
Atès que l’article 103.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix que les ordenances fiscals podran 
regular una bonificació de fins al 95 per cent de l’ICIO d’aquelles obres que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal, corresponent acordar aquesta declaració 
al Ple de la Corporació, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres. 
 
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques vigent 
durant l’exercici de 2021 estableix en el seu article 6è.3 que aquelles obres que, previ 
informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals, hagin estat declarades 
per acord de l’òrgan competent, d’interès municipal, per concórrer circumstàncies socials, 
culturals, històric artístiques o de foment del treball, quedaran eximides del pagament de 
la taxa per llicències urbanístiques.  
 
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres vigent durant l’exercici de 2021, estableix en el seu article 6è.1 que l’Ajuntament 
bonificarà en un 95% les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades 
d’interès municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de 
foment del treball pel Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
Atès que en data 23 d’abril de 2021, l’aparelladora municipal va emetre informe en el qual 
posa de manifest que les obres relatives a l’adequació de les pistes esportives i de la 
xarxa de sanejament de l’IES Maremar, situat a l’avinguda de Cusí i Furtunet, núm. 52 del 
Masnou, són susceptibles de ser declarades d’interès municipal, donat que les obres 
s’executen en terrenys qualificats urbanísticament com a clau 5 d, equipament socio-
cultural i que com a tal desenvolupa una activitat d’interès social que beneficia al 
municipi, informant favorablement la procedència de la declaració de les obres que volen 
realitzar els Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya com a obres d’especial interès o utilitat municipal, d’acord 
amb els articles 6è.1 i 6è.3 de les ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques, 
respectivament. 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=16
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Vist que en data 27 d’abril de 2021 la cap d’Urbanisme ha emès informe en el qual 
manifesta que se sotmeti la documentació presentada pels Serveis Territorials al 
Maresme - Vallès Oriental del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
per a les obres d’adequació de les pistes esportives i de la xarxa de sanejament de l’IES 
Maremar, situat a l’avinguda de Cusí i Furtunet, núm. 52 del Masnou, exp. núm. 
X2021002167, a aprovació del Ple municipal, als efectes d’acordar la declaració 
d’especial interès o d’utilitat municipal de les obres de referència, a executar pels Serveis 
Territorials al Maresme - Vallès oriental del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 12 de maig de 
2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Declarar d’especial interès o d’utilitat municipal les obres d’adequació de les 
pistes esportives i de la xarxa de sanejament de l’IES Maremar, situat a l’avinguda de 
Cusí i Furtunet, núm. 52 del Masnou, amb referència cadastral 3531035DF4933S0001XL, 
exp. núm. X2021002167, d’acord amb els informes emesos per l’aparelladora municipal i 
per la cap d’Urbanisme, en data 23 i 27 d’abril de 2021, respectivament. 
 
Segon. Notificar aquest acord als Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor i 4 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 
regidors) i Cs (1 regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen. 
 
16.1.- Designació de secretària del Consell d’Administració de la societat mercantil 
local SUMEM, S.L. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=17 

 
Resultat de la urgència: Aprovada per 16 vots a favor i 4 vots d’abstenció. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors) i Cs (1 regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen. 
 
Acord: 
 
“En data 18 de febrer de 2021, el Ple de l’Ajuntament del Masnou, reunit en sessió 
ordinària, va aprovar inicialment la constitució de la societat mercantil local Serveis 
Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. (en endavant, SUMEM, S.L.), amb un 
capital social de 6.000,00 € íntegrament subscrit i alliberat per l’Ajuntament, en qualitat de 
soci únic, per desenvolupar serveis públics urbans relacionats amb la mobilitat urbana, el 
manteniment de vies públiques, els serveis de benestar comunitari i el medi ambient, així 
com la gestió i manteniment d’equipaments municipals, en base a la Memòria per a la 
creació de la societat que consta a l’expedient. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=17
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Una vegada acabat el termini d’exposició pública de l’expedient, en data 22 d’abril de 
2021, el Ple municipal va aprovar definitivament la constitució de la societat i del seus 
Estatuts, que es van publicar al BOPB del 3 de maig de 2021.  
 
Segons els Estatuts, la direcció i l’administració de la societat corresponen a la Junta 
general, al Consell d’administració i a la Gerència i és necessari que les persones que 
integrin el Consell d’administració hagin estat ja nomenades en el moment d’atorgar 
l’escriptura pública de constitució de la societat mercantil local. 
 
En data 22 d’abril de 2021, el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar la designació 
dels membres del Consell d’administració.  
 
L’article 13.3 dels Estatuts de la societat mercantil Sumem, SL també indica que el 
Consell d’administració designarà una persona i una altra com a suplent, preferentment 
funcionaris i funcionàries de l’Ajuntament del Masnou, per exercir les funcions de 
Secretaria, amb veu però sense vot. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Designar com a Secretària del Consell d’administració de la societat mercantil 

local SUMEM, S.L. les persones següents: 
 

 Titular: Sra. Carolina León Ezpeleta, funcionària de carrera de 
l’Ajuntament del Masnou. 
 

 Suplent: Sra. Neus Subirats Alcalde, funcionària de carrera de 
l’Ajuntament del Masnou.  

 
Segon. Notificar l’acord a les persones designades a l’efecte de procedir a l’acceptació 

del càrrec.” 
 
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors) i Cs (1 regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen. 
 
17. - Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=18 

 
18. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=19 

 
19. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per a la prevenció del 
suïcidi i en pro de la salut mental. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=20 

 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=18
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=19
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=20
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Acord: 
 
“El Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi se celebra cada 10 de setembre amb 
l'objectiu de conscienciar la població que el suïcidi es pot prevenir.  
 
Actualment ens trobem en un context negatiu per la salut mental de la població, 
provocat per la pandèmia del COVID-19. Dades d'estudis recents mostren un augment de 
l'angoixa, l'ansietat i la depressió, aspectes que sumats a factors addicionals com la 
violència familiar, els trastorns per consum d'alcohol, l'abús de substàncies, i diversos 
tipus de dol, acaba donant lloc a un elevat grau de risc per a conductes suïcides, 
especialment entre els joves. 
 
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), el 2018 es van produir arreu del 
país 522 morts per suïcidi (poc més de 70, menors de 25 anys). El 73% van ser d’homes. 
La primera causa de mort entre la població de 15 a 34 anys és el suïcidi. Els 
suïcidis són la segona causa de mort en les dones de 25 a 44 anys, i la primera en 
els homes d’aquest grup d’edat. En el grup de 15 a 24 anys, tant en els homes com en 
les dones el suïcidi és la tercera causa de mort. Així mateix, els suïcidis son la quarta 
causa específica que provoca més morts prematures en les dones (després dels tumors 
de mama, els de pulmó, i les malalties del sistema nerviós i dels sentits), i la tercera 
causa en homes (després dels tumors malignes de pulmó i les malalties isquèmiques del 
cor). 
 
El 25% dels adolescents reconeix haver tingut almenys una vegada ideació 
suïcida i el 7% haver-ho intentat, apunten les dades de l’IDESCAT. La taxa de suïcidis a 
Catalunya és de 6,05 per cada 100.000 habitants, segons l'Anàlisi de la Mortalitat a 
Catalunya del 2018 i segueix essent una causa invisibilitzada pel silenci social al voltant 
d’aquest tema, que crea dificultats per posar solució al que l’Organització Mundial de la 
Salut (2019) ja ha proclamat com un problema de salut pública d’abast mundial, tot exigint 
a tots els estats que despleguin polítiques de prevenció. 
 
A Catalunya comptem amb un registre i seguiment dels episodis de conducta suïcida, 
dins l’anomenat Programa Codi Risc Suïcidi (CRS) que des de la seva creació el 2014 
ha registrat prop de 18.966 episodis realitzats per 16.012 persones en sis anys (darreres 
dades: setembre 2020). Aquests episodis de conducta suïcida a Catalunya van créixer 
lleugerament durant el primer trimestre del 2020 en comparació amb el 2019, però el 
confinament va fer caure el nombre de temptatives registrades, fins que tornen a 
incrementar-se en el darrer trimestre. En global, les temptatives de suïcidi han baixat un 
4,7% en comparació amb el 2019, però s’atribueix la davallada al fet que moltes persones 
han optat per no anar a urgències, per la qual cosa no s’ha registrat. El 87,3% ha realitzat 
un únic episodi en aquest període entre el juny del 2014 i juliol del 2020. També s’ha 
constatat una disminució de l’edat mitjana en el primer episodi de conducta suïcida. I de 
fet, les temptatives de suïcidi s’han incrementat un 27,1% entre infants i adolescents 
durant el 2020. 
 
Actualment, el Pla Director de Salut mental i Addiccions del Departament de Salut ja té 
redactat un projecte de Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi 2020-2024 (PNPSC), i 
que es troba pendent de revisió i d’aprovar-se definitivament. Aquest pla pretén posar 
èmfasi en la detecció, la intervenció precoç i el risc de suïcidi, remarcant les polítiques 
preventives en salut mental i addiccions en tots els grups d’edat. Es nodreix dels 
aprenentatges del Programa CRS i destaca aquelles intervencions de prevenció del 
comportament suïcida que són més efectives pel seu major efecte i potencial (totes 
aquelles implementades àmpliament a diversos nivells). 
 
Ens fem ressò també de la preocupació creixent de la salut mental del jovent, que recull 
el Consell Nacional de Joventut de Catalunya en la guia que va elaborar a finals del 
2020 “Encarem el suïcidi juvenil” per a entitats juvenils. En ella s’explica que no hi ha un 
únic motiu, sinó que és un procés acumulatiu en què la persona es va fragilitzant per 
situacions complicades que se sumen a factors de risc, com podrien ser patir 
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assetjament, viure en situació de precarietat o formar part d’un col·lectiu com el 
LGTBIQ+. Aquest patiment no sempre es porta en silenci: de fet, 9 de cada 10 persones 
que se suïciden mostren la seva intenció d’alguna manera i es calcula que per cada 
suïcidi consumat hi ha hagut 20 temptatives. Tot i això, l’estigma que suposa reconèixer 
un intent de suïcidi en públic dificulta que persones que ho han experimentat vulguin 
donar el seu testimoni. Per ara, un 86,1% de la població jove presenta malestar 
emocional i, malgrat les demandes de les entitats de salut mental, encara no s’ha 
implementat cap pla de prevenció del suïcidi a Catalunya. Aquesta fragilitat és un 
catalitzador perquè segueixin incrementant-se les conductes suïcides en el jovent.   
 
El silenci i el tabú en matèria de suïcidi ha construït mites que no afavoreixen la seva 
comprensió i prevenció. Els experts coincideixen que cal parlar-ne obertament de forma 
pedagògica, la qual cosa és preventiva i combat l’estigma, com abans costava parlar de 
la SIDA o del mal lleig (Càncer).  
 
La OMS de forma general ha instat darrerament a protegir la salut mental, 
recomanant incorporar-ho en els plans i esforços de resposta a la COVID-19. Les 
recomanacions inclouen l'atenció remota o virtual, l'adaptació i difusió de missatges per a 
la població general, així com per a les poblacions de més risc, i la capacitació en el tema 
a treballadors de la salut i altres membres de la comunitat sociosanitària.  
 
Si el suïcidi és un fet greu a tota societat, i sabem que la millor prevenció és procurar 
protegir la salut mental, es fa indispensable que les institucions més properes a la 
ciutadania donin resposta i treballin de forma decidida per tal de millorar un problema de 
salut pública.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
12 de maig de 2021. 
 
Per aquestes raons, el nostre grup municipal de Junts per Catalunya – Units pel Masnou 
proposem els següents acords: 
 

1. Realització i implementació d’un Pla Local de Prevenció del Suïcidi, sota la 
batuta de les persones professionals de la Taula de Salut Mental dels municipis 
del Masnou, Alella i Teià. El pla haurà d’estar en consonància amb el Pla Nacional 
de Prevenció del Suïcidi del Departament de Salut, tan bon punt aquest sigui 
presentat, per tal d’ajudar a les persones en risc de suïcidi, a les famílies que 
pateixen la pèrdua d’un ésser estimat i col·laborar amb persones i organitzacions 
dedicades a aquesta tasca. 
 

2. Desenvolupament d'una campanya de cursos d'informació i conscienciació 
entre els joves als instituts públics i a qualsevol altra escola concertada que 
manifesti interès.  

 
3. Visualitzar el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, cada 10 de setembre 

amb una jornada de Prevenció del Suïcidi, especialment en Adolescents i Joves.  
 
4. Preparació específica dels professionals que treballen en el departament 

municipal de Serveis Socials, per a la detecció de situacions de risc de suïcidi 
dins dels entorns familiars en els que habitualment treballen, amb coordinació 
amb la Taula de Salut Mental.  

 
5. Difusió de la posada en funcionament del Pla Local de Prevenció del Suïcidi, 

alineat amb les recomanacions del Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi del 
Departament de Salut, en coordinació directa amb les persones professionals de 
la Taula de Salut Mental dels municipis del Masnou, Alella i Teià, així com accions 
comunicatives de sensibilització en aquest àmbit. 
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6. Demanar finançament per les accions preventives i de formació que es proposen 
a través dels Fons extraordinaris REACT-EU de la Unió Europea, per estar en 
l'àmbit dels seus objectius subvencionats (reforçar els serveis públics fonamentals 
com la sanitat, l’educació i els serveis socials). 

 
7. Reclamar una millor coordinació entre els centres de salut mental infantils i 

d’adults, així com un servei específic per a joves en matèria d’atenció a la salut 
mental i al suïcidi. 

 
8. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a la posta en marxa del Pla 

Nacional de Prevenció del Suïcidi (PNPS) i al Departament de Salut perquè 
habiliti un telèfon gratuït de prevenció del suïcidi, com està fent l’Ajuntament de 
Barcelona.” 

 
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (1 regidora) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten 
a favor. 
 
19.1.- Moció presentada pels grups municipals de Fem Masnou i JxCAT-UNITS per 
a la retirada del Decret d'Alcaldia de 12 de maig de 2021, amb relació al pla de 
desconfinament COVID-19. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=21 

 
Resultat de la urgència: Aprovada per 20 vots a favor. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (1 regidora) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten 
a favor. 
 
Acord: 
 
“El 12 de maig de 2021 l’Alcalde del Masnou va dictar un Decret relacionat amb al pla de 
desconfinament que estableix que, des del dilluns 17 de maig, els empleats i empleades 
de l’Ajuntament han de prestar el servei conforme a la fase 4 del text refós del pla de 
desconfinament de l’Ajuntament del Masnou. 
 
El Pla de desconfinament aprovat per decret d’alcaldia de 16 d’octubre de 2020 preveu 
en la fase 4 que tot el personal presti el servei des del seu lloc de treball, únicament amb 
l’excepció d’aquells llocs de treball que no permetin adoptar les mesures preventives de 
distanciament d’1,5metres. 
 
La Resolució del Departament de Salut SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es 
prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, obliga els titulars 
dels centres de treball públics i privats a limitar al màxim la mobilitat laboral dels 
treballadors i treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries 
per fer-ho possible i, a aquest efecte, demana implementar el treball a distància o 
teletreball, tret d’aquelles situacions en què sigui impossible desenvolupar l’activitat 
laboral a distància, o bé quan no es disposi de mitjans. 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=21
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Des del mes de març de 2020, bona part dels llocs de treball de l’Ajuntament han pogut 
desenvolupar a distància les funcions i tasques dels seus llocs de treball. Des de d’aquest 
dilluns, però, l’Alcalde ha resolt que tots els treballadors i treballadores que podien fer 
treball a distància han de tornar a incorporar-se, de forma permanent, al treball 
presencial, contravenint les instruccions del Departament de Salut pel que fa a mesures 
de prevenció i higiene en centres de treball previstes a la darrera Resolució. 
 
Tenint en compte l’anterior, els Grups Municipals de Fem Masnou i JuntsxCat-Units pel 
Masnou proposen al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
1. Instar l’alcalde a deixar sense efecte el Decret d’alcaldia de 12 de maig de 2021 
(LLDA000969). 
 
2. Tornar a adoptar les mesures de prevenció i higiene en centres de treball que 
estableixin les Resolucions del Departament de Salut, entre les quals, el treball a 
distància o teletreball, en totes aquelles situacions en què sigui possible desenvolupar-lo 
per les característiques pròpies del lloc de treball. 
 
3. Informar de l’aprovació d’aquests acords per correu electrònic als treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament i al seu Comitè de Seguretat i Salut Laboral.” 
 
Resultat: No aprovat per 12 vots en contra i 8 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipal de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (1 
regidora) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.  
 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten en 
contra. 
 
20. - Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i PSC-CP 
per l'accés universal a les vacunes contra la Covid-19. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=22 

 
Acord: 
 
“Ens trobem enmig de l’emergència de salut pública més greu de la història recent. Ja 
s’han perdut més de 2,6 milions de vides a tot el món. L’economia mundial pot perdre 
bilions de dòlars si la taxa d’immunització no augmenta ràpidament a tot el món. Els 
sistemes nacionals de salut són a prop del col·lapse, economies senceres estan 
doblegades i el mitjà de vida de milions de persones està en joc. 
 
Les noves variants de la COVID-19 demostren que no vencerem el virus fins que no el 
derrotem arreu. Un any després queda clar que hem d’augmentar de manera urgent i 
exponencial la fabricació i la disponibilitat de vacunes i garantir-ne el repartiment equitatiu 
a escala mundial, cosa que requereix compartir de forma àmplia el coneixement, les 
dades, els recursos i la propietat intel·lectual, especialment amb els països d’ingressos 
baixos i mitjans. 
 
Compartim la posició del director general de l’Organització Mundial de la Salut, de més de 
100 governs nacionals, de centenars d’organitzacions, de la societat civil i de sindicats, i 
ens hi unim per instar la Comissió Europea i els estats membres de la UE que debatin al 
més alt nivell, i donin suport a l’exempció temporal i puntual de determinades obligacions 
recollides als Acords sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats 
amb el comerç (ADPIC). L’exempció proposada per Sud-àfrica i l’Índia facilitaria la 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202105209485730400_FH.mov&topic=22


Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2021000009  20 de maig de 2021 
 

52 

possibilitat de compartir la propietat intel·lectual i el coneixement. Amb aquesta iniciativa 
s’evitarien els monopolis generats per la propietat intel·lectual i s’eliminaria la inseguretat 
jurídica, oferiria la llibertat d’operar i permetria una col·laboració que augmenti i acceleri la 
disponibilitat, l’accessibilitat i l’assequibilitat de les vacunes contra la  COVID-19 a escala 
mundial. 
 
Les nostres societats ja han pagat un preu alt en vides i en retrocés econòmic a causa de 
la pandèmia, i això no fa més que créixer cada dia. A més, hi ha grans quantitats de 
diners públics darrere de la innovació a les tecnologies per a la COVID-19. Hi ha l’interès 
de tots i totes de treballar conjuntament per assegurar que la vacunació arribi el més de 
pressa possible a tota la població i a tot el món i per això és urgent cooperar i eliminar 
tots els obstacles que ho impedeixen. 
 
Per tot això, el Ple municipal de l’Ajuntament del Masnou acorda instar el Govern 
d’Espanya i de la Generalitat de Catalunya a: 
 

1. Cooperar a escala mundial i eliminar els possibles obstacles que impedeixin 
garantir que les vacunes es desenvolupen i es fabriquen en quantitat suficient i 
que es distribueixen a temps i de manera inclusiva a tot el món. Això abasta 
prestar assistència tècnica i econòmica a altres estats, col·laborar en 
mecanismes establerts per l’OMS per compartir ciència i recursos COVID-19, 
com ara l’accelerador de l’accés a les eines contra la COVID-19 (ACT-A) i el seu 
pilar per al repartiment equitatiu de vacunes entre països (COVAX). 

 
2. Assegurar que els drets de propietat intel·lectual no impedeixen cap país garantir 

el dret a la salut. Això inclou acordar una exempció temporal i puntual de 
determinats aspectes de l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat 
intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC) per a la producció de productes 
sanitaris contra la COVID-19. 

 
3. Comunicar aquest acord municipal a Presidència del Govern d’Espanya, 

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, al 
Departament de Salut i a les entitats promotores de la iniciativa Amnistia 
Internacional Catalunya, Medicus Mundi, Metges del Món, Metges sense 
Fronteres i Oxfam Intermón.” 

 
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de Cs (1 regidora), s’absté. 
 
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 
 


