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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. - 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_202203171000000000_FH.mov&topic=1 

 
2. - 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_202203171000000000_FH.mov&topic=2 
 

Es dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del número 
261 de data 10 de febrer al número 547 de data 9 de març de 2022. 
 
En resten assabentats. 
 
3. - Donar compte del Decret d'Alcaldia amb número 317 de data 14 de febrer de 
2022, de modificació de les delegacions de competències de l'Alcaldia a la Junta de 
Govern Local. 
 
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_202203171000000000_FH.mov&topic=3 
 

Acord 
 
“Per decret d’alcaldia núm. 2254 de data 23 de novembre de 2020 (publicat al BOPB d’1 
de desembre de 2020) vaig aprovar la designació de les persones membres de la Junta 
de Govern Local i la delegació de competències en favor d’aquest òrgan col·legiat. 
 
És necessari modificar la delegació de competències a favor de la Junta de Govern Local 
per afegir les contractacions temporals de comptadors de subministrament d’aigua en 
casos vulnerabilitat energètica de conformitat amb la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica. 
 
En virtut de les facultats que legalment tinc atribuïdes, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Modificar la delegació de les atribucions competencials de l’Alcaldia a favor de la 
Junta de Govern Local en el sentit d’afegir a l’epígraf “VI. Altres” la següent: 
 

5) Contractacions temporals de comptadors de subministrament d’aigua en casos 
vulnerabilitat energètica. 

 
Segon. Donar trasllat als serveis municipals afectats pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, e-Tauler i al Butlletí 
d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de transparència de la 
web municipal, tot als efectes del seu general coneixement. 
 
Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució, sens perjudici de la seva efectivitat des 
de l’endemà de la data d’aquest Decret.” 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=3
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Resultat: En resten assabentats. 
 
4. - Donar compte del Decret d'Alcaldia número 2022LLDA00466 de data 1 de març 
de 2022, d'aprovació de la liquidació pressupostària de l'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_202203171000000000_FH.mov&topic=4 
 

Acord 
 
Únic. - Donar compte de la resolució d’aprovació de la liquidació del Pressupost de 

l’exercici de 2021, de data 01 de març de 2022, i amb número d’expedient X2022003348 
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: 
 

“” 
La liquidació del pressupost de l’Ajuntament del Masnou corresponent a l’exercici 2021 
està 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. 
 
Per part de la interventora s’emeten els informes relatius a la liquidació del pressupost de 
2021 així com l’informe d’avaluació del compliment dels requeriments de la Llei Orgànica 
2/2012 a la liquidació del pressupost de 2021. 
 
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 2021, que d’adjunta a l’expedient, d’acord amb les següents 
magnituds: 
 

I. LIQUIDACIO DEL RESSUPOST D’INGRESSOS  
 

INGRESSOS Exercici corrent   

  Capítol 
Previsions 
inicials 

Modificacions 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts nets 

Drets 
anul·lats 

Drets 
cancel·lats 

Devolucions 
Recaptació 
líquida 

Pendent de 
cobrament 

1 Impostos directes 11.319.068,12   11.319.068,12 12.200.568,54 102.427,72   30.559,48 11.154.346,98 1.046.221,56 

2 Impostos indirectes 300.000,00   300.000,00 267.955,65 828,96   4.905,77 238.772,19 29.183,46 

3 Taxes i altres 4.193.321,00   4.193.321,00 4.682.454,48 150.617,86   19.921,60 4.020.151,15 662.303,33 

4 
Transferències 
corrents 7.255.909,06 736.088,01 7.991.997,07 8.128.629,86 277.913,76   92.996,58 8.128.629,86 0,00 

5 
Ingressos 
patrimonials 422.467,63   422.467,63 145.355,61       143.496,12 1.859,49 

6 
Alienació 
d'inversions     0,00 0,00       0,00 0,00 

7 
Transferències de 
capital 823.146,46 105.338,83 928.485,29 276.351,56       276.351,56 0,00 

8 Actius financers 0,00 5.810.939,82 5.810.939,82         0,00 0,00 

9 Passius financers 1.180.677,81 2.082.980,85 3.263.658,66 2.214.946,08       2.214.946,08 0,00 

  Total 25.494.590,08 8.735.347,51 34.229.937,59 27.916.261,78 531.788,30 0,00 148.383,43 26.176.693,94 1.739.567,84 

 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=4
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Exercicis tancats 
 

  INGRESSOS Exercicis tancats           

Capítol Capítol Saldo inicial 
Drets 
anul·lats 

Drets 
cancel·lats 

Drets nets 
Recaptació 
líquida 

Pendent de 
cobrament 

1 Impostos directes 2.980.238,50 402.792,52 40.081,92 2.537.364,06 1.072.371,13 1.464.992,93 

2 Impostos indirectes 83.451,89 2.065,74 0,00 81.386,15 38.240,55 43.145,60 

3 Taxes i altres 2.146.438,84 110.462,73 57.059,65 1.978.916,46 520.308,45 1.458.608,01 

4 Transferències corrents 17.037,81 0,00   17.037,81 0,00 17.037,81 

5 Ingressos patrimonials 57.419,78 0,00   57.419,78 57.047,97 371,81 

6 Alienació d'inversions       0,00   0,00 

7 Transferències de capital       0,00   0,00 

8 Actius financers       0,00   0,00 

9 Passius financers       0,00   0,00 

    5.284.586,82 515.320,99 97.141,57 4.672.124,26 1.687.968,10 2.984.156,16 

 
II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES  

 
Exercici corrent 
 

DESPESES Exercici corrent 

  Capítol Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals 
Obligacions 
reconegudes 
netes 

Pagaments 
realitzats 

Reinteg. de 
despeses 

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

1 Personal 10.998.247,00 731.573,93 11.729.820,93 11.059.668,86 10.867.501,68   10.867.501,68 192.167,18 

2 Béns corrents i serveis 9.114.094,94 2.023.191,44 11.137.286,38 9.685.141,24 9.549.921,70 2.058,73 9.547.862,97 137.278,27 

3 Despeses financeres 52.150,00 -17.600,00 34.550,00 31.186,82 31.186,82   31.186,82 0,00 

4 Transferències corrents 2.119.709,06 733.008,66 2.852.717,72 2.156.216,71 2.137.663,43   2.137.663,43 18.553,28 

5 Fons de contingència 25.000,00 0,00 25.000,00       0,00 0,00 

6 Inversions 1.993.711,27 5.054.687,39 7.048.398,66 2.162.400,17 1.980.648,24   1.980.648,24 181.751,93 

7 
Transferències de 
capital 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

8 Actius financers   156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00   156.000,00 0,00 

9 Passius financers 1.180.677,81 54.486,09 1.235.163,90 1.234.982,45 1.234.982,45   1.234.982,45 0,00 

    25.494.590,08 8.735.347,51 34.229.937,59 26.485.596,25 25.957.904,32 2.058,73 25.955.845,59 529.750,66 

 
Exercicis tancats 
 

DESPESES Exercicis tancats 

  Capítol Saldo inicial 
Modificacions 
saldo 

Saldo inicial 
obligacions 

Obligacions 
prescrites 

Saldo actual 
obligacions 

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

1 Personal 193.251,21   193.251,21   193.251,21 193.251,21 0,00 

2 Béns corrents i serveis 131.092,68   131.092,68   131.092,68 131.092,68 0,00 

3 Despeses financeres 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 

4 Transferències corrents 170.405,01   170.405,01   170.405,01 170.405,01 0,00 

5 Fons de contingència 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 

6 Inversions 36.491,98   36.491,98   36.491,98 36.491,98 0,00 

7 Transferències de capital 11.102,13   11.102,13   11.102,13 11.102,13 0,00 

8 Actius financers     0,00   0,00   0,00 

9 Passius financers     0,00   0,00 0,00 0,00 

    542.343,01   542.343,01 0,00 542.343,01 542.343,01 0,00 
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III. RESULTAT PRESSUPOSTARI  
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI         

CONCEPTES 
DRETS 
RECONEGUTS NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES AJUSTOS 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 25.424.964,14 22.932.213,63   2.492.750,51 

b) Operacions de capital 276.351,56 2.162.400,17   -1.886.048,61 

1.Total operacions no financeres (a+b) 25.701.315,70 25.094.613,80   606.701,90 

c) Actius financers 0,00 156.000,00   -156.000,00 

d) Passius financers 2.214.946,08 1.234.982,45   979.963,63 

2. Total operacions financeres (c+d) 2.214.946,08 1.390.982,45   823.963,63 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI (I=1+2) 27.916.261,78 26.485.596,25   1.430.665,53 

AJUSTOS         

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

    1.307.577,64   

4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici     1.506.269,80   

5. Desviacions de finançament positives de l'exercici     2.232.705,72   

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)     581.141,72   

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)       2.011.807,25 

 
 
 
 

IV. ROMANENTS DE CRÈDIT  
 

Compromesos 4.170.937,76 

Retinguts 463.728,04 

Autoritzats 183.753,08 

Disponibles 2.925.922,46 

No disponibles 0,00 

No compromesos 3.573.403,58 

Total 7.744.341,34 
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V. ROMANENT DE TRESORERIA  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 2021, 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.  
 
5. - Donar compte de l'informe d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera 
en motiu de la Liquidació del pressupost 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_202203171000000000_FH.mov&topic=5 
 

 
 
 

  2021 2020 

1.-(+) Fons líquids 
  

11.430.251,25 
  

10.086.452,13 

2.(+) Drets pendents de cobrament   4.883.076,58   4.935.081,42 

(+) Del pressupost corrent 1.739.567,84   1.750.706,51   

(+) De pressupostos tancats 2.984.156,16   3.014.050,64   

(+) d’operacions no pressupostàries 159.352,58   170.324,27   

3.(-) Obligacions pendents de pagament   1.677.765,55   1.716.982,74 

(+) Del pressupost corrent 529.750,66   542.343,01   

(+) De pressupostos tancats 0,00   0,00   

(+) d’operacions no pressupostàries 1.148.014,89   1.174.639,73   

4.(+)Partides pendents d’aplicació   0,00   -7.021,17 

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva 

0,00 
  

7.021,17 
  

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva 

0,00 
  

0,00 
  

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

14.635.562,28 
  

13.297.529,64 

II.- Saldos de dubtós cobrament 

 

2.739.488,14 

 

2.734.593,21 

III.-Excés de finançament afectat 

 

2.525.450,16 

 

1.768.999,42 

IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I-II-III) 9.370.623,98 
  

8.793.937,01 

Creditors per despeses pendents d'aplicar (saldo 413) 

 

563.533,53 

 

313.186,76 

Creditors per devolucions d'ingressos (saldo 418) 

 

0,00 

 

16.601,02 

Romanent de tresoreria ajustat 
  

8.807.090,45 
  

8.464.149,23 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=5
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Acord 
 
Únic. Donar compte de l’informe d’Intervenció número CPNP 09-2022 sobre l’avaluació 
del compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera a la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2021, 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, amb la informació que es transcriu tot seguit: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ CPNP 09-2022  
 

Compliment dels requeriments de la Llei Orgànica 2/2012 a la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2021 

 
EXPT.: X2022003348 

 
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 . 
 
El Consell de Ministres, de data 06 d’octubre de 2020, va aprovar un Acord per establir el 
límit de la regla de despesa no financera de l’Estat pel 2021 per tal d’assentar les bases 
per la reconstrucció social i econòmica del país amb una xifra que no admet una 
comparació homogènia amb exercicis anteriors amb el context de pandèmia en el es va 
elaborat.  
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Així mateix, el mateix acord, contemplava la supressió de les regles fiscals en 2020 i 
2021, mesura extraordinària que es va adoptar, com s’ha dit, en un escenari de 
pandèmia, amb l’objectiu de posar a disposició del conjunt de les administracions 
públiques totes les eines possibles per fer front a l’emergència sanitària i al mateix temps, 
permetre una flexibilitat fiscal que permetés a la vegada, impulsar la recuperació 
econòmica i social. 
 
Per aquest motiu, el Govern va sol·licitar al Congrés l’apreciació de si Espanya es trobava 
en aquesta situació d’emergència que permetés adoptar les mesures excepcionals 
contemplades en la Constitució i en la Llei d’Estabilitat.  
 
El Congrés dels Diputats, en el Ple de 20 d’octubre de 2020, va apreciar aquesta situació. 
 
Posteriorment, el Consell de Ministres, de data 27 de juliol de 2021, va acordar sol·licitar 
al Congrés dels diputats l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària prevista a 
l’article 135.4 de la Constitució, que comporta la pròrroga de la suspensió de les regles 
fiscals per a l’exercici 2022. 
 
El Congrés dels Diputats, en el Ple de 13 de setembre de 2021, ha apreciat aquesta 
situació. 
 
Com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals, les entitats locals poden fer ús 
dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social. No obstant això, 
es recomana destinar el romanent de tresoreria per a despeses generals al finançament 
de despeses de caràcter no recurrent atès que el romanent és un recurs no recurrent. 
Amb caràcter previ, cal tenir en compte els criteris generals d’utilització del romanent de 
tresoreria per despeses generals de signe positiu que es detallen a l’apartat 13 de la nota 
informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, de 24 de 
gener de 2022 sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2022 i 
que són: 
 

1) Sanejament de les obligacions o devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al 
pressupost. 

2) Compliment dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents 
de crèdit incorporables. 

3) Compliment del termini legal de pagament a proveïdors 
4) En darrer terme, es recomana destinar-ho a reduir endeutament en termes nets. 

 
La suspensió de les regles fiscals, per tant, no suposa que desaparegui la responsabilitat 
fiscal, motiu pel qual s’analitzen igualment en aquest informe 
 
1. OBJECTIU D’ESTABILITAT 

 
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.” 
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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  
 

  Capítol 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 
totals 

1 Impostos directes 11.319.068,12 12.302.996,26 

2 Impostos indirectes 300.000,00 268.784,61 

3 Taxes i altres 4.193.321,00 4.833.072,34 

4 Transferències corrents 7.991.997,07 8.406.543,62 

5 Ingressos patrimonials 422.467,63 145.355,61 

6 Alienació d'inversions 0,00   

7 Transferències de capital 928.485,29 276.351,56 

8 Actius financers 5.810.939,82   

9 Passius financers 3.263.658,66 2.214.946,08 

  Total 34.229.937,59 28.448.050,08 
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Pressupost de DESPESES 
 

  Capítol Crèdits totals 
Obligacions 
reconegudes 
netes 

1 Personal 11.729.820,93 11.059.668,86 

2 Béns corrents i serveis 11.137.286,38 9.685.141,24 

3 Despeses financeres 34.550,00 31.186,82 

4 Transferències corrents 2.852.717,72 2.156.216,71 

5 Fons de contingència 25.000,00   

6 Inversions 7.048.398,66 2.162.400,17 

7 Transferències de capital 11.000,00 0,00 

8 Actius financers 156.000,00 156.000,00 

9 Passius financers 1.235.163,90 1.234.982,45 

    34.229.937,59 26.485.596,25 
 

Ajustaments SEC a la capacitat/necessitat de finançament: 
 

Codi Manual 

Descripció 

Ajuntament 

Pressupost 
incial Liquidació 

GR000a III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 1 -113.190,68 26.149,57 

GR000b III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 2 -3.000,00 9.057,09 

GR000c III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 3 -41.933,21 -141.994,88 

GR001   (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 44.375,88 44.375,47 

    (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 69.440,04 69.440,49 

    (+) Ajuste por liquidación PTE - 2019   -293.236,00 

GR003 III.8 Dividendos y Participación en beneficios     

GR004 III.7 Ingresos por ventas de acciones (privatizaciones)     

GR006a III.3 Intereses   -459,69 

GR006b   Diferencias de cambio     

GR008   Adquisiciones con pago aplazado     

GR008a   Arrendamiento financiero     

GR008b   Contratos de asociación publico privada (APP's)     

GR009   
Inversiones realizadas por cuenta de la 
Corporación Local     

GR010 III.5 
Inversiones realizadas por la corporación local por 
cuenta de otra Administración Publica     

GR012 III.12 Aportaciones de capital a empresas públicas   0,00 

GR013 III.13 
Asunción y cancelación de deudas de empresas 
públicas     

GR014 III.14 
Gastos realizados en el ejercicio i pendientes de 
aplicación al presupuesto corriente 100.000,00 

-250.346,77 

GR015   Ajuste por grado de ejecución del gasto 58.622,92   

GR016 III.9 
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union 
Europea     

GR017 III.10 Operaciones de permuta financiera (SWAPS)     

GR018 III.11 Operaciones de reintegro y ejecución de avales     

GR019   Prestamos     

GR020   
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a 
presupuesto   16.601,02 

GR021 III.6 
Consolidación de transferencias con otras 
Administraciones Públicas     

GR099   Otros (1)     

    TOTAL 114.314,95 -520.413,70 
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CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT: 
 

  Pressupost inicial Liquidació 

INGRESSOS NO FINANCERS 24.313.912,27 25.701.315,70  

DESPESES NO FINANCERES 24.313.912,27 25.094.613,80  

SALDO OPERACIONS NO FINANCERES 0,00  606.701,90  

AJUSTOS SEC ESTABILITAT 114.314,95  -520.413,70  

AJUSTOS PER OPERACIONS INTERNES   0,00  

CAPACITAT (+) / NECESSITAT (-) FINANÇAMENT SEC 114.314,95  86.288,20  

 
Detall dels ajustos 

 
GR000.- Recaptació d’impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos 
 
El registre dels ingressos tributaris de les corporacions locals en el Pressupost 
d’Ingressos es realitza en el moment en que es reconeix el dret, que pot ser previ o 
simultani al cobrament, segons estiguem davant de liquidacions de contret previ o sense 
contret previ, respectivament.  
 
En comptabilitat nacional, el criteri per la imputació dels ingressos fiscals i amb efecte en 
el dèficit públic és el de caixa.  
 
L’ajust vindrà determinat per la diferència entre els drets reconeguts nets registrats per la 
corporació local i la recaptació total en caixa corresponent a aquests ingressos tant del 
pressupost corrent com d’exercicis tancats. L’ajust serà positiu (menor dèficit) si la 
recaptació total en caixa és superior als drets reconeguts, i negatiu (major dèficit) si és 
inferior. 
 
Els drets afectats per aquest ajust són els dels capítols I, II i III, a excepció dels impostos 
cedits. 
 

  

Comptabilitat pressupostària 

Comptabilitat 
nacional 

Ajust SEC 

Drets 
reconeguts 
nets 

Recaptació 
líquida 
exercici 
corrent 

Recaptació 
líquida 
exercicis 
tancats 

Positiu (major 
capacitat) 

Negatiu 
(menor 

capacitat) Ajust 

  
a b c d=b+c     e=d-a 

1. Impostos directes 12.200.568,54 11.154.346,98 1.072.371,13 12.226.718,11 26.149,57 0,00 26.149,57 

2. Impostos indirectes 267.955,65 238.772,19 38.240,55 277.012,74 9.057,09 0,00 9.057,09 

3. Taxes i altres ingressos 4.682.454,48 4.020.151,15 520.308,45 4.540.459,60 0,00 -141.994,88 -141.994,88 

  17.150.978,67 15.413.270,32 1.630.920,13 17.044.190,45 35.206,66 -141.994,88 -106.788,22 

 
GR001- En comptabilitat nacional l’import de les liquidacions negatives o saldos deutors 
s’ha de registrar en l’exercici en què es coneix, de manera que la liquidació negativa de t 
generarà ajust negatiu (major dèficit) en l’exercici t+2, i inversament, ajustos positius 
(menor dèficit) a mesura que es practiquen les devolucions d’aquests saldos deutors 
mitjançant retencions en les bestretes de cada exercici.   
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Pendent a 

1/1/t 

Moviments exercici 

Pendent a 
31/12/t 

Ajust SEC 

Ajust 

disminucions 
(retencions 
per 
devolució de 
saldos 
deutors) 

Increments 
(liquidacions 
negatives 
comunicades) 

Positiu 
(menor 
dèficit) 

Negatiu 
(major 
dèficit) 

Saldo deutor PTE 
2008 44.375,47 44.375,47 0,00 0,00 44.375,47 0,00 44.375,47 
Saldo deutor PTE 
2009 69.440,49 69.440,49 0,00 0,00 69.440,49 0,00 69.440,49 
saldo deutor PTE 
2019   116.256,04 409.492,04 293.236,00 116.256,04 409.492,04 -293.236,00 

TOTAL 113.815,96 230.072,00 409.492,04 293.236,00 230.072,00 409.492,04 -179.420,04 

 
GR006a.- Interessos.- En comptabilitat pressupostària, els interessos, diferències de 
canvi, així com qualsevol altre rendiment derivat de l'endeutament, s'apliquen al 
pressupost (capítol III) en el moment del seu venciment, mentre que en la comptabilitat 
nacional es registren les quantitats meritades durant l'exercici, amb independència de 
quan es produeixi el seu pagament. L’ajust vindrà determinat per la diferència entre les 
obligacions reconegudes netes per interessos i l’import dels interessos meritats o 
implícits, de manera que és practicarà ajust negatiu (major dèficit) si els interessos 
meritats són superiors a les obligacions reconegudes netes per aquest concepte i positiu 
(menor dèficit) si són inferiors. 
 

  

Comptabilitat 
pressupostària 

Comptabilitat nacional Ajust SEC 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Interessos 
meritats i 
no 
vençuts a 
1/1/t 

Interessos 
meritats i 

no 
vençuts a 

31/12/t 

Positiu 
(menor 
dèficit) 

Negatiu 
(major 
dèficit) 

  A B C     

1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)           
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras 
(conceptos 310 y 330) 17.702,74 1.616,51 1.156,82   459,69 

3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)           

4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358) 161,72         

5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)           
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y 
cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)           

7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)           
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 
359) 13.322,36         

Total 31.186,82 1.616,51 1.156,82 0,00 459,69 

 
GR014.- Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost de 
despeses de la Corporació Local: En comptabilitat pressupostària, el reconeixement de 
l’obligació es registra en el moment d’aprovar-se l’acte administratiu corresponent, mentre 
que en comptabilitat nacional la despesa es registra en el moment de la meritació. 
L'aplicació pràctica d'aquest ajust suposa que cal considerar com menors ocupacions no 
financeres les despeses aplicades al pressupost que es liquida i que s’havien realitzat en 
exercicis anteriors, i com major despesa no financera les despeses realitzades en 
l’exercici que es liquida però que s'imputaran al pressupost de l'any següent. L’ajust en 
estabilitat pressupostària serà la diferència entre saldo final i saldo inicial del compte 413. 
“creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”, positiu si la diferència és 
negativa i negatiu si la diferència és positiva. 
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Saldo 
inicial 

compte 

Saldo final 
compte 

Diferència Positiu 
(major 

capacitat) 

Negatiu 
(menor 

capacitat) 

Ajust 

a b c=b-a       

Compte 413  313.186,76 563.533,53 250.346,77 0,00 -250.346,77 -250.346,77 

 
GR020.- Devolucions d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost. 
 

  

Saldo 
inicial 

compte 

Saldo final 
compte 

Diferència 
Positiu 
(major 

capacitat) 

Negatiu 
(menor 

capacitat) 
Ajust 

a b c=b-a       

Compte 
418 16.601,02 0,00 -16.601,02 16.601,02 0,00 16.601,02 

 
GR021.- Consolidació de transferències entre Administracions Públiques.- Distingeix el 
manual dos tipus de consolidació: 
 
a) Consolidació interna, la realitzada entre l'Ajuntament i els ens dependents i 
b) Consolidació externa, la realitzada entre l'Ajuntament i la resta d'Administracions 
Públiques. 
 
L'objectiu que es pretén és aconseguir que les transferències donades i rebudes 
coincideixin en concepte, import i període de comptabilització. En comptabilitat nacional 
han de respectar-se, amb caràcter general, els criteris de comptabilització als quals està 
subjecte el pagador de la transferència. Per tant, una vegada fixat el moment en què es 
registra la despesa pel pagador, el perceptor de la transferència ha de comptabilitzar-la 
simultàniament i pel mateix import, en cas contrari procedirà l'ajust corresponent.   
 
Quant a la consolidació interna, no s’ha registrat cap operació, de manera que no s’ha de 
realitzar cap ajust. 
 
Quant a la consolidació externa els drets reconeguts per subvencions i transferències 
s’han registrat únicament amb caràcter simultani a l’ingrés o quan són líquides o quan 
s’ha tingut constància que el tercer concedent ha reconegut l’obligació, no és procedent 
cap ajust. 
 
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.” 
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No s’avalua el compliment de la Regla de la despesa d’acord amb la LO 2/2012 al 
suspendre’s les regles fiscals, tot i així, la despesa computable pel 2021 és la que es 
mostra a continuació: 
 

Codi 
Manual 

Codi 
Guia 

Magnitud 
Liquidació 

exercici 2020 
Liquidació exercici 

2021 

    Obligacions reconegudes netes per ocupacions no financeres     

    Cap 1. Personal 11.185.889,03 11.059.668,86 

    Cap 2. Béns corrents i serveis 8.412.396,83 9.685.141,24 

    Cap 3. Despeses  financeres (*) 0,00 0,00 

    301 0,00 0,00 

    311 0,00 0,00 

    321 0,00 0,00 

    331 0,00 0,00 

    357 0,00 0,00 

    Cap 4. Transferències corrents 1.840.526,53 2.156.216,71 

    Cap 5. Fons de contingència 0,00 0,00 

    Cap 6. Inversions reals 2.191.004,54 2.162.400,17 

    Cap 7. Transferències de capital 50.604,35 0,00 

    OCUPACIONS NO FINANCERES, EXCLOSOS INTERESSOS (*) 23.680.421,28 25.063.426,98 

Codi   Ajustos SEC     

1.01 - (-) Alienació de terrenys i altres inversions reals     

1.12 GR009 
(+/-) Inversions realitzades per empreses que no són AP per compte de 
la Corporació Local 

    

1.04 GR018 (+/-) Execució d'avals     

1.05 GR012 (+) Aportacions de capital 0,00   

1.06 GR013 (+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes     

1.07 GR014 (-) Despeses realitzades en exercicis anteriors i aplicades al pressupost -525.696,12 250.346,77 

1.08 - (+/-) Pagaments a socis d'Asoc.Públic Privades segons SEC     

1.09 GR008 (+/-) Adquisicions amb pagament ajornat     

1.10 GR008a (+/-) Arrendament financer     

1.11 GR019 (+) Préstecs     

1.12 GR2012 (-) Mecanisme extraordinari pagament proveïdors 2012     

1.03 GR010 
(-) Inversions realitzades per la Corporació Local per compte d'una altra 
AP 

    

1.13 - (+/-) Ajust per grau d'execució del pressupost     

- GR099 (+/-) Altres ajustos     

    TOTAL AJUSTOS SEC -525.696,12 250.346,77 

    
OCUPACIONS NO FINANCERES, AJUSTADES I SENSE 
INTERESSOS 

23.154.725,16 25.313.773,75 

    
(-) Transferències internes a entitats que integren la Corporació 
Local 

  0,00 

    
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de UE i altres 
AP 

-2.177.482,40 -1.889.346,75 

    Unió Europea 0,00 0,00 

    Estat 0,00 49.988,86 

    Comunitats autònomes 1.405.947,89 1.152.767,87 

    Diputacions provincials 771.534,51 676.590,02 

    Altres 0,00 10.000,00 

    DESPESA COMPUTABLE 20.977.242,76 23.424.427,00 

  
DA 6a 

LOEPSF 
Inversions financerament sostenibles (t-1) 0,00 

  

    DESPESA COMPUTABLE SENSE IFS 20.977.242,76 23.424.427,00 

    Increment   2.447.184,24 

    Variació de la despesa computable any n sobre any n-1   10,45 % 

 
 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2022000003  17 de març de 2022 

 

16 

 

Detall Ajustos: 
 
GR014.- Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost de 
despeses de la Corporació Local: En comptabilitat pressupostària, el reconeixement de 
l’obligació es registra en el moment d’aprovar-se l’acte administratiu corresponent, mentre 
que en comptabilitat nacional la despesa es registra en el moment de la meritació. Als 
efectes de càlcul de regla de la despesa, practiquem un ajust negatiu (menor despesa 
computable) per l’import de les despeses realitzades en exercicis anteriors i aplicades als 
crèdits de l’any t; i un ajust positiu (major despesa computable) per les despeses 
realitzades en l’exercici t que han quedat pendents d’aplicació a 31/12/t. L’ajust en regla 
de la despesa serà per la diferència entre saldo final i saldo inicial del compte 413. 
“creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”, positiu (més despesa 
computable) si la diferència és positiva i negatiu (menys despesa computable) si la 
diferència és negativa. 
 

  

Saldo 
inicial 

compte 

Saldo final 
compte 

Diferència Positiu 
(major 

despesa 
computable) 

Negatiu 
(menor 

despesa 
computable) Ajust 

a b c=b-a     
  

Compte 
413  313.186,76 563.533,53 250.346,77 250.346,77 0,00 250.346,77 

 
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.  
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La situació del deute viu a 31 de desembre de 2021 derivada de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2021 és de  7.291.792,07  € 

 

    Ajuntament 

Ingressos corrents (drets reconeguts nets)     

(+) Cap. 1 - Impostos directes   12.200.568,54 

(+) Cap. 2 - Impostos indirectes   267.955,65 

(+) Cap. 3 - Taxes i altres ingressos   4.682.454,48 

(+) Cap. 4 - Transferències corrents   8.128.629,86 

(+) Cap. 5 - Ingressos patrimonials   145.355,61 

Total Caps. 1 a 5 d'ingressos   25.424.964,14 

(-) Ingressos corrents afectats a operacions de capital 
(conceptes 350, 351, 396, 397) 

  -119.839,75 

(-) Ingressos extraordinaris i no consolidables en el futur   0,00 

Total d'Ingressos corrents a considerar   25.305.124,39 

 
Detall del Deute viu: 7.291.792,07 € 
 
Préstec: Descripció Capital del Préstec Capital vençut 

(O) 
Capital Amortitzat 
® 

Capital 
pendent 

2008 / 1 / BANKIA PRÉSTEC BANKIA (PRÉSTEC 65) 2.360.985,00 2.360.985,00 2.360.985,00 0,00 

2010 / 1 / BBVA PRÉSTEC BBVA (PRÉSTEC 66) 1.685.500,00 1.685.500,00 1.685.500,00 0,00 

2010 / 1 / MEH LIQUIDACIÓ NEGATIVA PTE 2008 554.697,61 554.697,61 554.697,61 0,00 

2010 / 1 / SAN PRÉSTEC BANC SANTANDER (PRÉSTEC 63) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 

2011 / 1 / BBVA PRÉSTEC BBVA (PRÉSTEC 68) 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 

2011 / 1 / MEH LIQUIDACIÓ NEGATIVA PTE 2009 694.400,81 694.400,81 694.400,81 0,00 

2013 / 1 / SAB PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 72) 1.042.000,00 876.714,52 876.714,52 165.285,48 

2014 / 1 / DIBA PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 73) 64.000,00 44.800,00 44.800,00 19.200,00 

2014 / 1 / DIBA-2 PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 74) 108.658,00 76.060,60 76.060,60 32.597,40 

2015 / 1 / SAB PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 75) 1.041.701,07 624.283,31 624.283,31 417.417,76 

2016 / 1 / BBVA PRÉSTEC BBVA (PRÉSTEC 76) 760.490,00 399.257,25 399.257,25 361.232,75 

2016 / 1 / DIBA PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 78) 169.999,98 85.000,00 85.000,00 84.999,98 

2016 / 1 / SAB PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 77) 1.041.210,00 484.860,40 484.860,40 556.349,60 

2017 / 1 / DIBA PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 79) 49.340,84 19.736,32 19.736,32 29.604,52 

2017 / 1 / DIBA-2 PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 80) 99.889,64 79.911,72 79.911,72 19.977,92 

2017 / 1 / SAB PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 81) 867.000,00 308.223,91 308.223,91 558.776,09 

2018 / 1 / DIBA PRESTEC CAIXA CREDIT DIBA 2018 (PRESTEC 
82) 

175.000,00 52.500,00 52.500,00 122.500,00 

2019 / 1 / BBVA PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 84) 1.825.000,00 298.995,59 298.995,59 1.526.004,41 

2019 / 1 / DIBA PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 2019 (PRÉSTEC 
83) 

170.000,00 34.000,00 34.000,00 136.000,00 

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 34.998,61 34.998,61 139.994,45 

2021 / 1 / BBVA PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 89) 980.677,81 36.886,09 36.886,09 943.791,72 

2021 / 1 / DIBA PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 87) 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00 

2021 / 1 / DIBA-2 PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA-2 (PRÉSTEC 
88) 

96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 

2021 / 1 / PIE 19 REINTEGRAMENT DE LA LIQ NEGATIVA PIE 
2019 

409.492,04 116.256,04 116.256,04  

TOT.  18.388.635,86 10.803.607,79 10.803.607,79 7.291.792,07 

 

Deute viu sobre ingr corrents   0,288154761 

    28,82 % 
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III. CONCLUSIÓ  

 
Dels càlculs anterior es desprèn que: 
 

 Presenta CAPACITAT DE FINANÇAMENT per import de 86.288,20 €. 
   

 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 
28,82% 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. 
  
6. - 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 
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_202203171000000000_FH.mov&topic=6 
 

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 1 de març de 2022.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es dona compte al Ple de la corporació, de l’acord 
següent: 
 
Únic. Donar compte de l’informe anual de l’Ajuntament del Masnou número CPNP 10-
2022, emès per part de la Intervenció general en data 02 de març del 2022, 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 2021, amb la informació que es transcriu tot seguit: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=6
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“INFORME INTERVENCIÓ CPNP 10-2022 

 
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 2021 
 

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, i 
l’exercici 2021 ha estat el primer exercici complert en règim de fiscalització prèvia 
limitada. 
 
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.  
 
Pel que fa a l’omissió de la funció interventora l’exercici 2021 es va adoptar un criteri 
diferent del que es venia aplicant. A partir del RD 424/2017, de 28 d’abril, a més de 
desenvolupar-se aspectes dels reparaments s’introdueix la figura de l’omissió de la 
fiscalització, que no existia en el TRLRHL. L’omissió de fiscalització implica que un 
expedient o fase de despesa no ha estat sotmès a la fiscalització preceptiva i aquest 
supòsit és el que s’aplica en el cas de factures que requereixen una contractació seguint 
els procediments de licitació conforme la  LCSP i que, per contra, han seguit un 
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procediment de contractació menor. Aquest canvi de criteri comporta que el número 
d’objeccions suspensives fos molt elevat en l’exercici 2020 mentre que ara en l’exercici 
2021 són inclosos la majoria d’aquests supòsits en la figura de l’omissió de la funció 
interventora. 
 
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. 
 

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. 
 
Durant l’exercici 2021 s’han emès 1.028 informes d’Intervenció, dels quals 959 han estat 
en exercici de la funció interventora (93,29%), corresponents a 876 expedients,  i 69 
informes en exercici del control permanent i altres (6,71%). 
 
Es mostra el resum amb detall i per àrees: 
 

 

Núm. 
Expts 

Núm. 
informes % 

INFORMES AMB OBJECCIONS SUSPENSIVES   24 2,33% 

Àrea 1 - PERSONAL 1 
 

  

Àrea 2 - CONTRACTACIÓ 4 
 

  

Àrea 3 - SUBVENCIONS I TRANSF 8 
 

  

Àrea 6 - BESTRETES CF I PJ 5 
 

  

  
  

  

INFORMES D'OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA 154 14,98% 

Àrea 1 - PERSONAL 1 
 

  

Àrea 2 - CONTRACTACIÓ 75 
 

  

Àrea 3 - SUBVENCIONS I TRANSF 1 
 

  

INFORMES DE CONFORMITAT   781 75,97% 

Àrea 1 - PERSONAL 275     

Àrea 2 - CONTRACTACIÓ 124 
 

  

Àrea 3 - SUBVENCIONS I TRANSF 261 
 

  

Àrea 6 - BESTRETES CF I PJ 43 
 

  

Informes tipus residual segons RD 424       

Àrea 1 - PERSONAL 39 
 

  

Àrea 2 - CONTRACTACIÓ 13 
 

  

Àrea 3 - SUBVENCIONS I TRANSF 26 
 

  

Àrea 6 - BESTRETES CF I PJ 0 
 

  

TOTAL INFORMES F.INTERVENTORA 876 959 93,29% 

INFORMES DE CONTROL PERMANENT   55 5,35% 

INFORMES DE COMPROVACIÓ MATERIAL INVERSIÓ 3 0,29% 

Requeriments de documentació expts incomplerts 10 0,97% 

INFORMES ANOMALIES INGRESSOS   1 0,10%  
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Del total dels informes, el 75,97% dels informes han estat amb resultat de conformitat, 
el 2,33% amb resultat d’objeccions suspensives i el 14,98% han estat d’omissió de la 
funció interventora. Respecte l’omissió de la funció interventora pràcticament la totalitat 
correspon a l’àmbit de la contractació. 
 
Pel que fa als informes de fiscalització en exercici de funció interventora (959 
informes) els resultats són els següents: 
 

 
 
Dels expedients fiscalitzats amb resultat de conformitat, la distribució per àrees és la 
següent: 

 
 
Pel que fa a la funció interventora el resultat de fiscalització per àrees de despesa ha 
estat el següent: 
 

FISCALITZACIÓ PER ÀREES  
Total. 
Expts CONFORMITAT OBJECCIÓ OMISSIÓ 

Àrea 1 - PERSONAL 316 314 99,37% 1 0,32% 1 0,32% 

Àrea 2 - CONTRACTACIÓ 216 137 63,43% 4 1,85% 75 34,72% 

Àrea 3 - SUBVENCIONS I TRANSF 296 287 96,96% 8 2,70% 1 0,34% 

Àrea 6 - BESTRETES CF I PJ 48 43 89,58% 5 10,42%   0,00% 
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A continuació es mostra la informació requerida en la normativa vigent de l’exercici 2021 
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 959 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals 16 són amb 
objeccions suspensives, i finalment, s’han aprovat  15 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 4 informes amb objeccions corresponents a reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 

 
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 i omissions amb REC 
 

- S’han emès 154 informes en relació a l’omissió de la funció interventora, dels quals 
77 són requeriment de la justificació de l’omissió i 77 informes d’omissió de la funció 
interventora,  i finalment, s’han aprovat  77 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. 

 
- S’han emès 8 informes en relació a l’omissió de la funció interventora amb  
Reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) dels quals 4 són requeriment de la 
justificació del REC i 4 informes del REC de la funció interventora, i finalment s’han 
aprovat 4 resolucions i/o decrets contraris a les objeccions efectuades per la 
intervenció, el detall dels quals consta a l’Annex I apartat 2B, d’aquest informe. 
 

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

- No s’ha emès cap informe 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 6 tenen caràcter desfavorable, el detall dels quals consta a 
l’Annex  apartat 3 d’aquest informe. 

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

 
S’han detectat 1 anomalia en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora 
el detall dels quals es recullen a l’annex 1 apartat 4. 

 
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 2021 

 
 

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 
X20210
0741 Nómina mes Gener ADFI - Serveis Generals RRHH Nòmina ADO 602.877.34 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 26/01/2021 ALCALDE 

2 
X20200
0489 Subvenció  nominativa Caritas Parroquial CIPE - Comunitat i Persones AS Subvencions O 875,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 20/12/2021 ALCALDE 

3 
X20210
4828 Contractació 3 agents Cívics ADFI - Serveis Generals RRHH Contractació AD 40.971,98 

ÒRGAN NO 
COMPETENT 18/06/2021 ALCALDE 

4 
X20210
1276 Convocatòria subvencions Ajuts habitatge CIPE - Comunitat i Persones Habitatge Subvencions A 150.000,00 

ÒRGAN NO 
COMPETENT 16/02/2021 ALCALDE 

5 
X20200
5225 Atorgament ajuts COVID ADFI - Serveis Generals Prom.Econòmica Subvencions D 3.947,46 

ÒRGAN NO 
COMPETENT 23/07/2021 ALCALDE 

6 
X20210
09715 Conveni Federació Vela CIPE - Comunitat i Persones Esports Subvencions AD 3.275,00 

ÒRGAN NO 
COMPETENT 23/07/2021 ALCALDE 

7 
X20210
12518 

Aprovar  exp.contractació urbanització àrea esportiva 
Vallmora. FOME - Territori Urbanisme Contractes A 419.434,68 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 22/07/2021 ALCALDE 

8 
X20210
12519 Aprovar exp.contractació urbanització Cr Navarra FOME - Territori Urbanisme Contractes A 217.381,27 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 22/07/2021 ALCALDE 

9 
X20210
20648 Ajuts Socials 2021 ADFI - Serveis Generals RRHH 

Despeses 
personal ADO 113.338,49 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 28/12/2021 ALCALDE 

10 
X20210
15596 Licitació Serveis Coeduca CIPE - Comunitat i Persones Igualtat Contractes A 43.235,30 

ÒRGAN NO 
COMPETENT 23/09/2021 JGL 

11 
X20210
3517 Justificació subvenció Akonga CIPE - Comunitat i Persones Cultura Subvencions O 20.000,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 21/12/2021 ALCALDE 

12 
X20210
19178 Convocatòria campanya Queda’t 2021 CIPE - Comunitat i Persones Turisme Subvencions A 3.000,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 19/11/2021 ALCALDE 

13 
X20210
01276 Ampliació crèdit subvencions habitatge CIPE - Comunitat i Persones Habitatge Subvencions A 176.541,90 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 28/10/2021 ALCALDE 

14 
X20210
01479 Concessió premis 42 Goleta Bergantí CIPE - Comunitat i Persones Cultura Subvencions O 1.349,99 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 08/11/2021 ALCALDE 

15 
X20210
07865 Justificació subvenció Blanc de Guix CIPE - Comunitat i Persones Infància/joventut Subvenció O 215,00 

OMISIÓ 
TRAMITS 
ESSENCIALS 01/12/2021 ALCALDE 
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2) A) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció: Omissions 

 

Nº 
INF.INTERV. CONTINGUT-FASE-EXP 

BPM. CAUSA 

DATA 
RESOLUCIÓ 

CONTINUACIÓ 
PROCEDIMENT 

Òrgan 
Resolució IMPORT MOTIU OMISSIÓ 

Proposta de l'informe 
d'Intervenció Modalitat despesa 

1 
56-2021 Informe omissió- 2- O-BPM 
1576.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 17/02/2021 Alcaldia 11.046,48 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

2 
57-2021 Informe omissió 2 ADO BPM 
1425.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 17/02/2021 Alcaldia 15.036,79 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

3 
76-2021 Informe omissió 2 O BPM 
2007.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 22/02/2021 Alcaldia 7.552,82 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

4 
78-2021 Informe omissió 2 ADO BPM 
2003.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 22/02/2021 Alcaldia 18.983,64 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

5 
84-2021 Informe omissió 2 O BPM 
2410.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 01/03/2021 Alcaldia 5.924,96 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

6 
94-2021 Informe omissió 2 O BPM 
2883.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 05/03/2021 Alcaldia 9.794,77 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

7 
98-2021 Informe omissió 2 ADO BPM 
2876.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 04/03/2021 Alcaldia 2.794,96 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

8 
121-2021 Informe omissió 2 O BPM 
3292.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 12/03/2021 Alcaldia 10.968,73 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

9 
120-2021 Informe omissió 2 ADO BPM 
3296.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 12/03/2021 Alcaldia 2.971,30 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

10 
136-2021 Informe omissió -2 O BPM 
3750.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 18/03/2021 Alcaldia 7.580,33 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

11 
145-2021 Informe omissió 2 ADO BPM 
3742.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 18/03/2021 Alcaldia 10.650,81 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 
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12 
146-2021- Informe omissió 2 AD  BPM 
4123.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 18/03/2021 Alcaldia 4.250,14 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Personal 

13 
154-2021 Informe omissi¢-2 ADO BPM 
4174.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 30/03/2021 Alcaldia 5.465,21 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

14 
157-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
4193.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 29/03/2021 Alcaldia 4.655,48 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

15 
171-2021 Informe omissi¢-2 ADO BPM 
4662.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 06/04/2021 Alcaldia 7.678,84 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

16 
172-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
4668.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 06/04/2021 Alcaldia 6.214,48 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

17 
196-2021 Informe omissi¢-2 ADO BPM 
5120.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 14/04/2021 Alcaldia 1.964,38 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

18 
197-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
5121.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 14/04/2021 Alcaldia 20.000,71 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

19 
248-2021 Informe omissi¢-2 ADO BPM 
5946.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 29/04/2021 Alcaldia 17.342,83 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

20 
250-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
6136.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 26/04/2021 Alcaldia 54.361,37 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

21 
261-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
5960.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 29/04/2021 Alcaldia 26.321,14 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

22 
300-2021 Informe omissi¢-2 ADO BPM 
6747.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 13/05/2021 Alcaldia 5.020,17 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

23 
306-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
6773.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 13/05/2021 Alcaldia 29.240,27 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

24 
329-2021 Informe omissi¢ O bpm 
7891.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 04/06/2021 Alcaldia 8.508,85 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 
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25 
330-2021 Informe omissi¢-2 ADO BPM 
7497.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 28/05/2021 Alcaldia 11.464,79 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

26 
338-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
7488.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 28/05/2021 Alcaldia 41.370,38 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

27 
426-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
9073.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 14/06/2021 Alcaldia 39.743,76 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

28 
427-2021 Informe omissi¢-2 ADO BPM 
9118.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 14/06/2021 Alcaldia 4.404,58 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

29 
447-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
9818.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 18/06/2021 Alcaldia 24.727,12 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

30 
484-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
10601.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 01/07/2021 Alcaldia 6.510,54 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

31 
486-2021 Informe omissi¢-2 ADO BPM 
10603.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 01/07/2021 Alcaldia 3.031,14 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

32 
488-2021 Informe omissi¢ ADO BPM 
11418.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 09/07/2021 Alcaldia 11.579,06 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

33 
510-2021 Informe omissi¢-2 ADO BPM 
9904.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 18/06/2021 Alcaldia 13.990,46 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

34 
523-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
11428.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 14/07/2021 Alcaldia 18.262,33 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

35 
548-2021 Informe omissi¢ ADO BPM 
12426.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 23/07/2021 Alcaldia 9.219,68 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

36 
550-2021 Informe omissi¢-2 ADO BPM 
11911.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 16/07/2021 Alcaldia 10.461,45 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

37 
552-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
11905.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 21/07/2021 Alcaldia 54.056,68 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 
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38 
576-2021 Informe omissi¢-2 ADO BPM 
12784.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 27/07/2021 Alcaldia 2.642,34 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

39 
577-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
12423.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 23/07/2021 Alcaldia 28.270,22 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

40 
584-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
12774.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 28/07/2021 Alcaldia 36.783,63 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

41 
591-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
13088.doc   RECTIFICAT 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 30/07/2021 Alcaldia 48.060,36 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

42 
601-2021 Informe omissi¢-2 O BPM 
13155.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 30/07/2021 Alcaldia 4.005,39 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

43 
603-2021 Informe omissi¢-2 ADO BPM 
13178.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 30/07/2021 Alcaldia 6.723,79 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

44 
807-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
10568.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 04/11/2021 JGL            190,00   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Subvencions 

45 
653-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
14634.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 10/09/2021 Alcaldia      14.563,85  

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

46 
691-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
15397.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 24/09/2021 Alcaldia        6.874,24   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

47 
732-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
15780.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 07/10/2021 Alcaldia      13.582,08   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

48 
726-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
15880.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 01/10/2021 Alcaldia            687,83   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

49 
748-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
16235.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 08/10/2021 Alcaldia        2.468,18  

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

50 
780-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
16871.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 22/10/2021 Alcaldia        5.127,46   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 
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51 
841-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
17411.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 19/11/2021 Alcaldia            215,22   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

52 
845-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
17798.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 28/10/2021 Alcaldia        8.822,00  

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

53 
870-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
18745.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 16/11/2021 Alcaldia        6.226,41  

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

54 
885-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
19096.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 19/11/2021 Alcaldia        5.574,05  

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

55 
922-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
19450.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 30/11/2021 Alcaldia        8.467,08   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

56 
942-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
19822.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 03/12/2021 Alcaldia        5.413,14   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

57 
1006-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
20139.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 22/12/2021 Alcaldia        7.505,65  

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

58 
1007-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
20732.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 22/12/2021 Alcaldia      17.928,34   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

59 
1026-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
20946.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 29/12/2021 Alcaldia      26.433,67   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

60 
811-2021 Informe omissió-2 ADO BPM 
7409.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 03/11/2021 Alcaldia        3.684,45   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

61 
648-2021 Informe omissió-2 O BPM 
14628.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 10/09/2021 Alcaldia      21.632,88   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

62 
672-2021 Informe omissió-2 O BPM 
15100.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 21/09/2021 Alcaldia      73.186,68   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

63 
698-2021 Informe omissió-2 O BPM 
15384.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 27/09/2021 Alcaldia    107.248,15   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 
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64 
783-2021 Informe omissió-2 O BPM 
15444.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 22/10/2021 Alcaldia      22.974,91   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

65 
716-2021 Informe omissió-2 O BPM 
15771.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 30/09/2021 Alcaldia      13.507,66   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

66 
749-2021 Informe omissió-2 O BPM 
16225.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 13/10/2021 Alcaldia      13.190,90   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

67 
821-2021 Informe omissió-2 O BPM 
17815.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 03/11/2021 Alcaldia        6.412,75   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

68 
844-2021 Informe omissió-2 O BPM 
18264.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 09/11/2021 Alcaldia      14.214,93   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

69 
872-2021 Informe omissió-2 O BPM 
18773.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 16/11/2021 Alcaldia      27.987,48  

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

70 
887-2021 Informe omissió-2 O BPM 
19097.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 19/11/2021 Alcaldia      13.137,02   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

71 
920-2021 Informe omissió-2 O BPM 
19447.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 30/11/2021 Alcaldia      17.333,38   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

72 
946-2021 Informe omissió-2 O BPM 
19809.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 03/12/2021 Alcaldia      50.883,27   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

73 
999-2021 Informe omissió-2 O BPM 
20142.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 21/12/2021 Alcaldia      45.778,22  

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

74 
1011-2021 Informe omissió-2 O BPM 
20727.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 22/12/2021 Alcaldia    124.054,11   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

75 
1022-2021 Informe omissió-2 O BPM 
20934.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 29/12/2021 Alcaldia      62.595,49   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

76 
1027-2021 Informe omissió-2 O BPM 
21092.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 30/12/2021 Alcaldia        2.591,43   

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 
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77 
1028-2021 Informe omissió-2 O BPM 
21093.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 30/12/2021 Alcaldia      30.425,23  

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

 

2) B) - Resolucions adoptades pel president/ple de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció: Omissions amb REC 
 

Nº 
INF.INTERV. CONTINGUT-FASE-EXP 

BPM. CAUSA 

DATA 
RESOLUCIÓ 

CONTINUACIÓ 
PROCEDIMENT 

Òrgan 
Resolució IMPORT MOTIU OMISSIÓ 

Proposta de l'informe 
d'Intervenció Modalitat despesa 

1 
299-2021 Informe REC- 2-ADO-BPM 
1099.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 13/05/2021 Alcaldia 2.743,71 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

2 
506-2021 Informe REC- 2 ADO BPM 
1099.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 06/07/2021 Alcaldia 21.937,48 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

3 
856-2021 Informe REC- 2 ADO BPM 
1099.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 16//11/2021 Alcaldia 2.652,85 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

4 
281-2021 Informe REC- 2 ADO BPM 
6519.doc 

Falta de 
tramitació de 
l'expedient 
corresponent 20/05/2021 Ple 198.476,27 

Actes dictats prescindint del 
procediment. Absència de cte 
licitat quan es va produir la 
despesa 

Fav al pagament per 
raons economia 
processal Contractació 

 

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

Nº EXPT. SENTIT INFORME MOTIU DATA IMPORT DEPARTAMENT ÀREA 

1 X2021003715 Intervingut amb reparaments Necessitats recorrents 19/05/2021 454,14 Alcaldia Alcaldia 

2 X2021016375 Intervingut amb reparaments Necessitats recorrents 16/11/2021 72,27 Seguretat Ciutadana ADFI-Serveis Generals 

3 X2021017409 Intervingut amb reparaments Necessitats recorrents 16/11/2021 278,59 Comunitat i Persones CIPE-Comunitat i Persones 

4 X2021016531 Intervingut amb reparaments Necessitats recorrents 22/10/2021 271,46  Manteniment FOME-Territori 

5 X2021020066 Intervingut amb reparaments Necessitats recorrents 17/12/2021 224,87 Tresoreria ADFI-Serveis Generals 

6 X2021018209 Intervingut amb reparaments Necessitats recorrents 16/12/2021 738,91 Comunitat i Persones CIFE- Comunitat i Persones 
 

4) Principals anomalies detectades en matèria d’ingressos 
 

Nº EXPEDIENT 
INFORME 

INT CONTINGUT EXPEDIENT DATA RES. IMPORT MOTIU ÒRGAN 

1 X2021007164 370/2021 INSTA·LACIÓ 3 CASETES VENDA PIROTÈCNIA 08/06/2021 1.800 

 
No existeix estudi, argumentació o justificació 
en l’import liquidat Alcalde 

        “”
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Resultat: En resten assabentats. 
  
7. - Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament del Masnou a 
31 de desembre 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_202203171000000000_FH.mov&topic=7 
 

Acord 
 
“1. En data 26 de gener de 2017, el Ple de la corporació va aprovar l’inventari general de 
béns i drets de l’Ajuntament del Masnou a 31 de desembre de 2015.  
 
2. Posteriorment, en data 16 de novembre de 2017, 19 d’abril de 2018, 19 de setembre 
de 2019 i 17 de juny de 2020, el Ple va aprovar les rectificacions a dates 31 de desembre 
de 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, respectivament.  
 
Normativa d’aplicació  
 

 Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques 
(LPAP).  

 Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni 
dels ens locals.  

 Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.  

 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).  

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
març de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament del 
Masnou actualitzat a 31 de desembre de 2021.  
 
Segon. Trametre còpia de la rectificació, degudament autoritzada pel secretari de la 
Corporació al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la 
Subdelegació del Govern.  
 
Tercer. Publicar-ho al Portal de Transparència de l’Ajuntament del Masnou.” 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 7 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi 
votes a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-
AMUNT (1 regidora), s’abstenen. 
 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=7
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8. - Ratificació del Decret d'Alcaldia número 295 de l'11 de febrer de 2022 de 
nomenament per substitució del representant titular del Grup Municipal de Fem 
Masnou 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_202203171000000000_FH.mov&topic=8 
 

Acord 
 
“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 se’n va publicar el 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.  
 
Vist l’informe de la Tècnica de projectes del dia 10 de febrer de 2022.  
 
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,  
 
RESOLC:  
 

Primer. Nomenar el senyor Vicenç Rocher González com a membre titular representant 
del grup municipal Fem Masnou al Consell de la Vila.  
 
Segon. Ratificar el nomenament de la persona 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 9 de 
març de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (21), els acords següents: 
 
Únic. Ratificar el decret d’alcaldia número 295 de l’11 de febrer de 2022, en virtut del qual 
es nomena el membre anteriorment citat al Consell de la Vila.” 
 
Resultat:  Aprovat per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor. 
 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=8
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9. - Aprovació de la declaració de compromís de lluita contra el frau, del Sistema 
d'integritat institucional (SII) i del Pla de mesures antifrau (PMA). 
 
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_202203171000000000_FH.mov&topic=9 
 

Acord 
 
“Considerant que la integritat d’una institució pública es defineix com l’alineament 
consistent i l’adhesió de l’organització en el seu conjunt a valors, principis i normes 
ètiques compartits a tot nivell, amb la finalitat de mantenir i prioritzar l’interès públic sobre 
els interessos privats. 
 
Donat que l’equip de govern municipal i el conjunt del Consistori s’identifica amb aquests 
valors i principis compartits i té la ferma voluntat d’impulsar l’alineament de tota 
l’organització municipal al voltant d’ells. 
 
Atès que l’Ajuntament del Masnou compta actualment amb diferents elements orientats a 
afavorir el comportament íntegre de l’organització en el seu conjunt i de les persones que 
en formen part, particularment el Codi de bon govern i transparència aprovat pel Ple 
municipal en sessió celebrada el gener de 2017, però que fins al moment no ha fet un 
enfocament sistèmic de la gestió de la integritat. 
 
Atesa la necessitat derivada de la recepció per l’Ajuntament del Masnou de fons Next 
Generation EU, en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que comporta l’acceptació i 
l’aplicació d’un marc de compliment amb mesures adequades per protegir els interessos 
financers de la Unió, incloent-hi la prevenció, detecció i correcció dels conflictes d’interès, 
la corrupció i el frau en la utilització dels fons atorgats. 
 
Vist l’informe de la Gerència municipal, en que proposa que aquesta Alcaldia sotmeti a la 
consideració del Ple de l’Ajuntament l’aprovació d’una Declaració de compromís de lluita 
contra el frau, del Sistema d'integritat institucional (SII) i del Pla de mesures antifrau 
(PMA), sobre la base dels documents confeccionats per la mateixa Gerència en base a 
models i orientacions de diverses institucions i que formen part de l’expedient. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
març de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 
Primer.  Aprovar la Declaració del Ple municipal sobre el compromís de lluita contra el 

frau, el desplegament del Sistema d’integritat institucional (SII) i l’aplicació del 
Pla de mesures antifrau (PMA) de l’Ajuntament del Masnou, d’acord amb el text 
que s’acompanya. 

 
Segon.  Aprovar el document descriptiu del Sistema d’integritat institucional (SII) de 

l’Ajuntament, segons el text que forma part de l’expedient. 
 
Tercer.  Aprovar el Pla de mesures antifrau (PMA) de l’Ajuntament del Masnou per al 

període 2022-2023, així mateix d’acord amb el text que s’inclou a l’expedient. 
 
Quart. Facultar l’Alcaldia per adoptar les resolucions necessàries per al desplegament 

del Sistema d’integritat institucional (SII) i per l’execució del Pla de mesures 
antifrau (PMA) 2022-2023.” 

 
Resultat:  Aprovat per 18 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=9
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Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté. 
 
10. - Canvi de denominació social de l’empresa adjudicatària del contracte de 
servei de manteniment, neteja i tractaments fitosanitaris dels parcs, jardins 
municipals, parterres, talussos, jardineres, correcans i arbrat (lot 1), LIC 6/2020. 
 
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_202203171000000000_FH.mov&topic=10 
 

Acord 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent de data 23 de desembre de 2020 
va acordar l’adjudicació del contracte lot 1 “Servei de manteniment, neteja i tractaments 
fitosanitaris dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos, jardineres, correcans i 
arbrat” a l’empresa CESPA, Compañia Española de Servicios Públicos y Auxiliares, SA. 
(d’ara endavant CESPA, SA) amb CIF A82741067. 
 
En data 29 de gener de 2021 es va formalitzar el contracte amb CESPA, SA per un 
període de 3 anys, prorrogables fins a un màxim de 2 anys més. 
 
En data 23 de febrer de 2022, CESPA, SA presenta un escrit registrat d’entrada amb 
número E2022003114, on comunica que en data 17 de febrer de 2022 ha modificat la 
seva denominació social “CESPA, Compañia Española de Servicios Públicos Auxiliares, 
SA”, passant a ser la seva denominació d’ara endavant PreZero España, SAU. 
 
En el mateix escrit, CESPA, SA comunica que el seu número d’identificació fiscal (CIF), 
no ha patit cap modificació i que el compte bancari de la societat, als efectes de les 
relacions contractuals continua essent el mateix. 
 
CESPA, SA aporta escriptura de canvi de denominació social atorgada pel notari de 
Madrid, senyor Luis Máiz Cal en data 17 de febrer de 2022 i amb número de protocol 525. 
 
Vist l’informe jurídic de data 28 de febrer de 2022. 
 
D’acord amb el que disposa  la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, l’òrgan de contractació és el Ple Municipal  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
març de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 
Primer. Donar-se per assabentat del canvi de denominació social de l’empresa 
adjudicatària del lot 1 del contracte “Servei de manteniment, neteja i tractaments 
fitosanitaris dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos, jardineres, correcans i 
arbrat” CESPA, SA que passa a denominar-se PREZERO ESPAÑA, SAU amb CIF 
A82741067, segons consta a l’escriptura notarial de data 17 de febrer de 2022.  
 
Segon. Notificar aquest acord a Prezero España, SAU. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord als departaments de Manteniment, Intervenció i 
Tresoreria de la Corporació. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=10
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Quart. Publicar el canvi de denominació social de l’adjudicatària d’aquest contracte al 
perfil de contractant. 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 7 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi 
voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-
AMUNT (1 regidora), s’abstenen. 
 
11. - Aprovació inicial de les bases reguladores específiques per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per al Concurs d’Instagram de 
Turisme 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_202203171000000000_FH.mov&topic=11 
 

Acord 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, així 
com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
Atesa l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 22 de desembre de 2010, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 17 de març de 2011 (en endavant l’Ordenança).  
 
Vist que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d'actuació 
municipal 2019-2023, des de la regidoria de Turisme es vol afavorir el desenvolupament 
econòmic sostenible, la creació d'ocupació digna i la promoció del municipi, en concret 
impulsar iniciatives de turisme sostenible que identifiquin el Masnou amb un espai de 
qualitat ambiental i saludable. 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 10 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò 
previst a l’article 22 de la LGS.  
 
Vist l’informe de la tècnica de Turisme i Patrimoni, amb data 8 de febrer de 202, en què 
es proposa l’aprovació de la bases reguladores específiques per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per al Concurs d’Instagram de 
Turisme del Masnou, segons el text annexat a dit informe i en el punt primer d’aquesta 
proposta. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
març de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores específiques per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per al Concurs d’Instagram de 
Turisme del Masnou, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=11
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“Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva per al Concurs d’Instagram de Turisme del Masnou 
 
1. Objecte  
 
L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de 
participació, concessió i lliurament del premi del Concurs d’Instagram de Turisme del 
Masnou que atorgui l’Ajuntament del Masnou a través de la Regidoria de Turisme, 
destinat a premiar la fotografia més votada per part dels usuaris de la xarxa social 
d’Instagram.  
 
La fotografia guanyadora sortirà d’una selecció prèvia de les fotografies participants 
en el concurs que representin el municipi a través dels seus atractius patrimonials, 
espais emblemàtics, actius naturals, festes, gastronomia o paisatges.  
 
En la convocatòria del concurs es determinarà la temàtica concreta i l’etiqueta o 
hashtag a les quals s’han d’ajustar les fotografies participants.  
 
2. Finalitat  
 
El concurs ha de fomentar projectes o activitats d’interès públic o social que tinguin 
per finalitat fomentar la participació ciutadana, i promocionar el municipi a través de la 
difusió de fotografies representatives de la seva història i patrimoni cultural, artístic i 
natural.  
 
3. Període d’execució 
 
El premi concedit a l’empara d’aquestes bases s’ha de destinar a premiar la fotografia 
que obtingui més vots durant el període que s’estableixi a la convocatòria 
corresponent. 
 
4. Requisits de la persona beneficiària i persones participants 
 
Poden ser beneficiàries i participants d’aquest concurs les persones de 16 anys o més 
que presentin alguna fotografia d’acord amb aquestes bases, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de Subvencions. 
 
En el cas de menors d’edat, el fet de participar en el concurs implica que compten 
amb l’autorització dels pares o tutors legals. 
 
Atesa la naturalesa del concurs, per obtenir la condició de persona beneficiària o 
participant no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la 
Llei 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
5. Requisits, condicions i incompatibilitats  
 
Per participar en el concurs, la persona participant ha de publicar la fotografia a través 
d’un compte a Instagram amb un perfil públic.  
 
Les persones participants han de: 

 Realitzar una fotografia que s’adeqüi a la temàtica de cada convocatòria dins 
el nucli urbà del Masnou. 

 Etiquetar la fotografia amb l’etiqueta específica creada per a cada 
convocatòria i mencionar el compte @elmasnou_turisme la publicació. 

 Fer-se seguidors del compte @elmasnou_turisme. 
 
La publicació s’ha de fer des del perfil personal de les persones participants. 
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Les fotografies han d’estar fetes dins del termini que s’estableixi en cada 
convocatòria.  
 
Cada participant pot participar-hi amb un màxim de tres fotografies. Si se’n presenten 
més de tres, el jurat valorarà exclusivament les tres primeres presentades per ordre 
cronològic. 
 
Les fotografies han de ser originals i inèdites. 
 
Les persones semifinalistes i la guanyadora seran contactades a través d’un missatge 
privat a través d’Instagram. Els noms de les persones finalistes i de la guanyadora 
també es faran públics a la pàgina web i a les xarxes socials de l’Ajuntament del 
Masnou. 
 
Les persones semifinalistes i la guanyadora hauran d’enviar la fotografia original amb 
la màxima resolució possible a l’adreça electrònica: turisme@elmasnou.cat. 
 
6. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió del premi del concurs regulat a les presents bases és el 
de concurrència competitiva.  
 
L’extracte de la convocatòria que regeix aquest procediment es publicarà a través de 
la Base de Dades Nacional de Subvencions i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
7. Criteris objectius d’atorgament del premi: mecanisme del concurs, jurat i criteris de 

valoració 
 
El premi del concurs s’atorga a la persona participant que obté més vots un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a les presents bases. 
 
Hi ha dues fases del concurs: la primera consisteix en la selecció de dotze fotografies 
semifinalistes per part d’un jurat (fase classificatòria) i la segona, en la votació popular 
a través de la xarxa social d’Instagram per seleccionar la fotografia guanyadora (fase 
de votació popular). 
 
Fase classificatòria 
 
El jurat triarà dotze fotografies semifinalistes entre el total de fotografies participants 
dins del termini de cada convocatòria.  
 
La proposta de les 12 fotografies semifinalistes serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 17.5 de l’Ordenança General de 
Subvencions i que estarà format per les persones següents: tres professionals de la 
fotografia i la comunicació. Una persona de l’equip tècnic de la Regidoria de Turisme 
actuarà de secretària del jurat amb veu i sense vot. 
 
Per a la valoració de les fotografies presentades, únicament es tindran en compte els 
criteris objectius següents, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

1. Representativitat del municipi en la imatge (fins a 10 punts). 
2. Originalitat de la fotografia (fins a 10 punts). 
3. Estètica de la imatge (fins a 10 punts). 
4. Qualitat de la imatge (fins a 10 punts). 

 
L’Ajuntament farà públic el veredicte del jurat de les dotze fotografies semifinalistes a 
través del seu perfil públic d’Instagram. 
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Fase de votació popular 
 
A continuació començarà la votació popular a Instagram, a través de tres fases 
eliminatòries: 
 
1a eliminatòria 
Es faran dues eliminatòries a través de la funció d’enquesta d’Instagram Stories, eina 
que permet triar entre dues opcions durant 24 hores. En aquesta primera eliminatòria, 
de les dotze fotografies semifinalistes en sortiran sis. 
 
2a eliminatòria 
A continuació es farà la segona eliminatòria, també a través de la funció d’enquesta 
d’Instagram Stories. En aquesta segona eliminatòria, de les sis fotografies els usuaris 
d’Instagram triaran les tres finalistes.  
 
En el cas d’empat de vots entre les fotografies d’aquesta fase eliminatòria, totes dues 
passaran a la fase següent de la votació popular. 
 
3a eliminatòria i definitiva 
Les tres fotografies finalistes es compartiran al compte @elmasnou_turisme a través 
de publicacions ordinàries. Els usuaris d’Instagram disposaran de 24 hores per votar 
per la seva fotografia preferida clicant a “m’agrada”. La fotografia guanyadora serà la 
que obtingui més “m’agrada” en 24 hores.  
 
El guanyador o guanyadora s’anunciarà al compte @elmasnou_turisme. 
 
Resum del mecanisme del concurs 
 

Mecanisme del concurs 

Participació en el concurs per mitjà de les publicacions amb l’etiqueta 
corresponent dins del termini de la convocatòria. 

Fase classificatòria: valoració de les fotografies participants per part del jurat. 

Publicació del veredicte del jurat amb les dotze fotografies semifinalistes. 

Fase de votació popular. Primera eliminatòria a través d’Instagram Stories. En 
sortiran sis fotografies semifinalistes. 

Fase de votació popular. Segona eliminatòria a través d’Instagram Stories. En 
sortiren les tres fotografies finalistes. 

Fase de votació popular. Tercera eliminatòria a través de publicacions 
ordinàries (24 hores per votar “m’agrada”). En sortirà la guanyadora. 

Anunci de la fotografia guanyadora. 

 
8. Quantia total màxima del premi i consignació pressupostària 

El premi en espècie consisteix en un àpat per a dues persones en un restaurant del 
Masnou de reconegut prestigi.  

El pressupost màxim que es destina per a la concessió del premi regulat en les 
presents bases reguladores és de 400 euros i és a càrrec de l’aplicació 
pressupostària TU 43200 22699 Accions de promoció turística. 

No poden atorgar-se premis per import superior a l’esmentat. 

9. Òrgans competents per la instrucció i la proposta de concessió 

 
L’òrgan competent de la convocatòria i resolució del concurs és l’alcalde/essa, sens 
perjudici de les delegacions que pugui fer d’acord amb la normativa de règim local. 
 
L’òrgan competent per a la concessió pot, discrecionalment, deixar desert el concurs 
o no esgotar el crèdit total previst. 
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10. Termini de resolució i de notificació 

El termini per a l’atorgament del premi del concurs és, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de publicació de les fotografies. 

Un cop acordada la concessió del premi del concurs, serà notificada a l’interessat en 
un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb 
allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
11. Acceptació del premi 

La persona beneficiària, una vegada se li hagi comunicat l’acord de concessió, ha 
d’acceptar sense reserves el premi així com les condicions imposades en la 
concessió.  

Aquesta acceptació es fa de forma tàcita per mitjà del lliurament del val regal, que es 
fa efectiu un cop acordada la concessió del premi a la fotografia guanyadora del 
concurs per part de l’òrgan competent. 

El val regal té una validesa de tres mesos a partir de l’entrega del premi. 

12. Forma de pagament 
 
El pagament del premi concedit s’efectua d’un sol cop i prèvia la tramitació del 
pressupost i l’aprovació de la despesa corresponent. 
 
13. Ús de les imatges i protecció de dades 
 
Les imatges publicades amb l'etiqueta creada per a cada convocatòria poden ser 
compartides al web, les xarxes socials i altres mitjans de comunicació de l’Ajuntament 
del Masnou. 
 
Les imatges semifinalistes i la guanyadora del concurs poden ser utilitzades per 
l'Ajuntament del Masnou per a futures campanyes de promoció del municipi. 
 
Pujar les fotografies amb l'etiqueta de cada convocatòria implica el permís perquè 
l'Ajuntament del Masnou es posi en contacte amb les persones semifinalistes i la 
guanyadora a través d’un missatge privat a Instagram. Els noms de les persones 
semifinalistes i la guanyadora també es faran públics a través dels canals indicats 
anteriorment. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la 
protecció de les persones físiques, i a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 
protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals, les dades dels 
participants al concurs seran tractades per part de l’Ajuntament del Masnou, que n’és 
el responsable, amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord 
amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de 
dades estableix. 
 
14. Acceptació de les bases 
 
La publicació de fotografies amb l’etiqueta creada per a cada convocatòria 
pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.   
 
La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram: 
http://instagram.com/legal/terms. 
 
La participació en el concurs comporta l’acceptació del dictamen del jurat i del resultat 
de la votació popular. 
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15. Protecció de dades de caràcter personal i responsabilitats  
 
L’Ajuntament del Masnou no es fa responsable de cap problema ni error tècnic d’un 
sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de 
programari de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.  
 
En el cas que el sistema d’etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi 
hagi alguna imatge que no aparegui etiquetada des del compte de l’Ajuntament del 
Masnou, l’Ajuntament no se’n fa responsable. En aquest sentit, es recomana 
mencionar sempre @elmasnou_turisme a les publicacions i comprovar que la 
publicació és visible des de qualsevol compte.  
 
L’Ajuntament té la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin 
les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o aquelles que 
siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social.  
 
L’Ajuntament no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin al 
seu compte d’Instagram. Aquestes imatges pertanyen exclusivament als seus autors i, 
en conseqüència, han de comptar amb l’autorització de les persones que apareguin a 
les fotografies publicades, si n’hi apareixen. L’Ajuntament no es responsabilitza que 
un tercer reclami drets d’imatge sobre qualsevol contingut publicat com a 
conseqüència del concurs. 
 
16. Drets d’autoria 
 
Les persones semifinalistes i la guanyadora cedeixen expressament a l’Ajuntament 
del Masnou, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació 
de la propietat intel·lectual de les fotografies que s’hagin presentat al concurs, de 
conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la 
xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar 
d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries. 
 
Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent 
o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de 
transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de 
comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com 
audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, 
incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0. 
 
17. Publicitat del premi concedit 
 
El premi del concurs atorgat a l’empara d’aquestes bases ha de ser objecte de 
publicitat, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, la persona 
beneficiària, la quantitat del premi, la finalitat de la subvenció i el projecte 
subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i Ajuts Públics, a través de la seva tramesa a la Bases de Dades 
Nacional de Subvencions.  
 
18. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament; l’Ordenança 
general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i altra legislació concordant.” 
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Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases pel termini de 
trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la 
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita 
diària, a la publicació “El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El 
termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la 
publicació de l’anunci al BOPB.  
 
L’expedient es podrà consultar al departament de Turisme situat a la tercera planta de 
l’Edifici Centre, carrer de Josep Pujadas Truch 1 A, 08320 El Masnou (Barcelona), de 
dilluns a divendres de 9 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.  
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, les bases reguladores específiques per a la concessió 
de subvencions en règim de concurrència competitiva per al Concurs d’Instagram de 
Turisme del Masnou que ara s’aproven inicialment quedaran aprovades definitivament 
sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.” 
 
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 6 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Cs (2 regidors) i 
CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i JxCAT-UNITS (3 regidors), 
s’abstenen. 
 
11.1 Ratificació del Decret d'alcaldia número 610 del 14 de març de 2022 
d’aprovació de l’Acord de la Cimera de Qualitat de l'Aire. 
 
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_202203171000000000_FH.mov&topic=12 
 

Resultat de la urgència: Aprovada per 21 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 (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor. 
 

Acord 
 
“Vist el decret d’alcaldia número 610 del 14 de març de 2022 en el qual es disposa 
textualment el següent: 
 
“Millorar la qualitat de l’aire ha de constituir un pilar fonamental en l’agenda de totes les 
administracions públiques, comptant amb la implicació dels agents econòmics i socials. 
Cal reconèixer i -sobretot- garantir, el dret a l’aire net, tant per protegir la salut de les 
persones com el medi ambient.  
 
L’objectiu 4 del Pla de Mandat Municipal 2019- 2023 és “04 Garantir una vida saludable i 
promoure el benestar de les persones” i entre els seus compromisos hi ha:  
 

023 Vetllar per un medi ambient urbà saludable. 
  
La qualitat de vida a la vila depèn també del fet que el medi ambient urbà 
respongui a uns estàndards de qualitat de l'aire i dels espais públics que 
contribueixin positivament a la salut a de la població.  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=12
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Objectiu general: Obtenir dades i indicadors sobre la qualitat de l'aire per tal 
d'establir objectius locals de reducció d'emissions de gasos nocius.  
 

Les polítiques de qualitat de l’aire no es poden entendre de manera deslligada de les que 
es defineixen per abordar l’emergència climàtica, un dels majors reptes globals als quals 
cal fer front també amb urgència, tant des de la vessant de la mitigació com de 
l’adaptació. 
 
En sessió de Ple de data 19 de setembre de 2019 l’Ajuntament del Masnou va declarar el 
municipi en emergència climàtica i va aprovar l’Adhesió al Pacte de les Alcaldies pel 
Clima i l’Energia. Entre els compromisos adquirits pel consistori inherents a l’Adhesió al 
Pacte de les alcaldies hi havia la redacció de redactar el Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima ( PAESC), que està format pels documents següents:  
 
a) Pla d’adaptació al canvi climàtic, que s’està elaborant per part del Consell Comarcal 

del Maresme.  
 

b) Pla de transició energètica, elaborat pel municipi i que es va aprovar en sessió de ple 
de data 16 de desembre de 2021.  

 
Per tal de coordinar i planificar l’adopció d’accions en aquest àmbit, la Generalitat de 
Catalunya ha convocat la Tercera Cimera de Qualitat de l’Aire, que té com a objectiu 
arribar a un acord entre les administracions locals i la Generalitat per millorar la qualitat 
de l’aire: l’Acord de la Cimera de Qualitat de l’Aire. A l’Annex I s’inclou l’Acord de la 
Cimera de Qualitat de l’Aire.  
 
Vista la memòria signada per l’alcalde que consta en aquest expedient, en la que es 
compromet a assumir els compromisos recollits a l’Acord de Qualitat de l’Aire, compartir-
los i fer-los extensius a tota l’organització.  
 
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, 
 
RESOLC:  
 
Primer.- Assumir els compromisos recollits a l’Acord de la Cimera de Qualitat de l’Aire, 
que s’adjunta a l’Annex I, i fer-los extensius a tota l’organització.  
 
L’Acord de la Cimera de Qualitat de l’Aire té com a principals compromisos els següents: 
 

1. Reduir, com a mínim, un 10 % de les emissions de NOx i PM generades, abans de 
l’any 2025 prenent com a referència l’any 2019.  
 

2. Portar a terme les accions estructurals necessàries per accelerar la millora de la 
qualitat de l’aire i tendir, progressivament, a assolir els nivells que recomana la 
OMS. 

  
3. Donar continuïtat a les estratègies coordinades d’informació, sensibilització i 

educació ambiental per implicar a la ciutadania i a la indústria per tal que 
esdevingui un agent actiu i compromès en la modificació dels hàbits que tenen 
incidència en la qualitat de l’aire i en la seva salut, vetllant per una transició justa 
que no deixi ningú enrere.  

 
4. Donar suport a la recerca i promoure el coneixement de les causes i el 

comportament de la contaminació atmosfèrica a Catalunya, així com el seu 
impacte sobre la salut.  
 

5. Adequar, si fos necessari, les planificacions i normatives al que estableix aquest 
acord.  
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Les principals actuacions de l’acord a les que ens comprometem les administracions 
locals signants s’engloben en les següents:  
 
 

1. Crear la Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya com un espai de governança i 
debat, amb una composició equilibrada que inclourà tots els agents que 
s’adhereixen a l’Acord de la Cimera de Qualitat de l’Aire i d’altres que es consideri 
convenient incloure. 
  

2. Treballar per a la implementació de Zones de Baixes Emissions (ZBE) a tots els 
municipi de Catalunya de més de 20.000 habitants abans d’acabar l’any 2025.  

 
3. Accelerar de la implantació d’un model de mobilitat més sostenible, saludable i 

segura  
 

4. Millorar contínuament les eines d’avaluació de la qualitat de l’aire i coordinació d’un 
marc d’actuació comú, especialment en cas d’episodis de contaminació 
atmosfèrica  

 
5. Treballar per ser un marc de referència per optimitzar l’ús de biocombustibles 

sòlids  
 
Segon.- Fer efectiva la signatura de l’Acord de la Cimera de Qualitat de l’Aire en la 
Tercera Cimera de Qualitat de l’Aire.  
 
Tercer.- Ratificar el present decret en la propera sessió del Ple que se celebri.  
 
Quart.- Fer extensius a tota l’organització els compromisos recollits a l’Acord de la 
Cimera de Qualitat de l’Aire.  
 
Cinquè.- Publicar aquesta resolució a l’e-tauler.” 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (21), els acords següents: 
 
Únic. Ratificar el decret d’alcaldia número 610 del 14 de març de 2022, en virtut del qual 
s’aprova l’Acord de la Cimera de Qualitat de l’Aire.” 
 
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor. 
 
12. - 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_202203171000000000_FH.mov&topic=13 

 
13. - 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_202203171000000000_FH.mov&topic=14 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=13
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=14
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13.1 Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS sobre el nomenclàtor 
de carrers amb nom de dones. 
 
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_202203171000000000_FH.mov&topic=15 
 

Resultat de la urgència: Aprovada per 21 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 (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor. 
 
Acord 
 
“Amb motiu de la commemoració del 8 de març Dia Internacional de les Dones, volem 
donar visibilitat a les aportacions que fan les dones a la nostra societat, i que moltes 
vegades queden invisibilitzades o no són prou reconegudes. Es tracta d'un nomenclàtor 
dels carrers amb nom de dones. 
 
En molts municipis i ciutats hi ha noms de dones santes que respectem, però creiem que 
cal posar sobre la taula noms de dones de diferents àmbits i sectorials on hagin tingut o 
tinguin un paper rellevant en la societat i en la lluita per la igualtat. 
 
Cal que fem èmfasi en la importància de recordar a les dones, les seves lluites i els seus 
èxits a través de l’espai públic. També ens cal posar de manifest a les dones que fa molt 
de temps que estan presents tant en el treball remunerat com el no remunerat, tant a les 
fàbriques com fent el treball de cures i de la llar. 
 
També costa visibilitzar la figura de les dones migrants, elles també tenen un paper 
rellevant en la nostra societat. 
 
Tot i que s’està treballant molt per revertir la situació, encara queda molt per atorgar a les 
dones un lloc digne i visible a la nostra societat. 
 
Atès l’exposat amb anterioritat, el ple de la corporació proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Crear un grup de treball i recerca de noms de DONA dins del grup de treball 
d’honors i distincions que forma part del Consell de Patrimoni Cultural. 
 
Segon.- Tenir en compte el: MANUAL D’ÚS DE L’APLICACIÓ ‘CARRERS AMB NOM DE 
DONA’ de L’Institut Català de Dones amb la col·laboració amb l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 
 
Tercer.- Fer arribar la moció a la conselleria d’Igualtat. 
 
Quart.- Fer arribar la moció als diferents grups parlamentaris i a les entitats 
municipalistes. 
 
Resultat:  Aprovat per 21 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=15
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14. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC amb motiu del 
Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial, que es commemora el 
21 de març. 
 
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_202203171000000000_FH.mov&topic=16 
 

Acord 
 
“L'Assemblea General de les Nacions Unides, mitjançant la resolució número 2142 (XXI), 
va declarar el dia 21 de març com a Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació 
Racial, en record de les víctimes de la matança de Sharperville (Sud-àfrica 1960), donant 
èmfasis als principis d'igualtat i no discriminació que formen part dels drets humans 
fonamentals. 
 
La Constitució espanyola de 1978 consagra, a través de l’article 14, el dret de totes les 
persones a no ser discriminades "per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social". Dret que els poders públics 
han de fer efectiu d’acord amb el que disposa l’article 9.2, dret a "promoure les condicions 
perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i 
efectives; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la 
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social". 
 
La necessitat d'impulsar aquesta igualtat real i efectiva s'ha vist reforçada pel 
reconeixement del valor de la dignitat humana, el respecte als drets humans i la no 
discriminació com a fonament de la Unió Europea, que estableix entre els seus objectius 
la lluita contra tota discriminació per raó, entre altres, de l'origen racial, ètnic. 
 
La nostra és una societat creixentment diversa, on les diferències per origen racial, ètnic, 
nacional i/o cultural son una font d'enriquiment mutu i un important actiu social per 
tothom. No obstant això, malgrat que en les últimes dècades s'han produït importants 
avanços jurídics i socials en matèria d'inclusió, no discriminació i respecte a la diversitat, 
encara avui el racisme, la xenofòbia i altres formes d'intolerància, com 
l’antigitanisme, l’antisemistisme, la sinofòbia, l’islamofòbia i l’afrofòbia, segueixen 
presents en les nostres societats, adoptant múltiples formes, que van des de les 
més subtils fins a les més greus, com són els delictes d'odi. 
 
En aquest sentit, d'acord amb l'Informe del Ministeri d'Interior sobre l'Evolució dels 
Incidents Relacionats amb els Delictes d'Odi a Espanya corresponent a l'any 2020, els 
delictes d'odi per motius racistes i xenòfobs són els que registren un major número amb 
485 delictes. Segons dades proporcionades pel Servei d'Assistència i Orientació a 
Víctimes de Discriminació Racial o Ètnica, en 2020 s'han atès un total de 569 casos de 
discriminació racial entre casos col·lectius i individuals, traduït en un nombre total de 
persones ateses de 1664. Per a potenciar aquest servei d’atenció, es va crear l'Oficina 
Nacional de Lluita contra els Delictes d'Odi que ha desenvolupat el corresponent Pla 
d'Acció per a abordar aquesta problemàtica. 
 
Pel que fa a Catalunya, d’acord amb l’informe anual que elabora l’entitat SOS Racisme, el 
Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme va passar d’atendre 151 noves 
situacions de racisme en 2018 a 182 en 2020. A més, les situacions de racisme no 
denunciades augmenten d’un 36% al 2019 a un 46% en 2020. 
La lluita contra la discriminació racial i ètnica és una de les prioritats del Govern de 
Catalunya i és també una prioritat pel nostre municipi. 
 
Conscients que encara queda camí per recórrer fins a la consecució d’aquesta igualtat 
real i efectiva, l’Ajuntament del Masnou vol mostrar el seu ferm compromís contra el 
racisme a través dels següents 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=16
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ACORDS: 
 

1. Compromís de condemnar i rebutjar qualsevol tipus d’acció d’odi, racista, xenòfoba i 
feixista. 
 
2. Compromís a favor de garantir la igualtat de tracte de les persones migrades i 
racialitzades que conviuen a la nostra vila, així com d’endegar campanyes de 
sensibilització de la població sobre la realitat que viuen aquestes persones. 
 
3. Denunciar davant les administracions i òrgans judicials competents qualsevol 
actuació constitutiva de delicte d’odi (per motius racistes, antisemites, o altres referents 
a ideologia, religió i creences, orientació sexual, malaltia i discapacitat, o qualsevol 
altre fet discriminatori). 
 
4. Seguir garantint un servei d’acollida digna i integradora d’aquelles persones 
migrades que esdevinguin nous ciutadans del municipi. 
 
5. Continuar vetllant per la coordinació entre la Policia Local i el cos dels Mossos 
d’Esquadra, per combatre el racisme que criminalitza i estigmatitza les persones 
migrades. 
 
6. Coordinar-se amb el teixit associatiu del Masnou per garantir una millor i major 
inclusió de les persones migrades a través de les eines que les entitats proporcionen. 
 
7. Compromís de tots els grups municipals de no assumir els discursos i la narrativa de 
l’extrema dreta, i de no pactar i aïllar institucionalment aquells partits polítics que 
representen l’extrema dreta. 
 
8. Traslladar aquest acord als grups parlamentaris representats al Parlament de 
Catalunya, a la Secretaria d’igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya i a la Secretaria d’Estat de Migracions del Govern d’Espanya. 

 
Resultat:  Aprovat per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de Cs (2 regidors) s’absté. 
 
15. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS de 
suport al poble d'Ucraïna i per la fi de la guerra. 
 
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_202203171000000000_FH.mov&topic=17 
 

Acord 
 
“La Federació Russa va iniciar a finals del mes de febrer de 2022 una ofensiva militar 
sobre Ucraïna arran d’un conflicte territorial no resolt des de 2014, moment en què Rússia 
va annexionar la península de Crimea i va ocupar parcialment les dues províncies 
ucraïneses del Donbass, Donetsk i Lugansk. 
 
Després de setmanes d’escalada militar amb la concentració de tropes a la frontera i a 
territori de Belarús després d’unes maniobres militars conjuntes, i havent desatès les 
converses diplomàtiques amb diferents països, Rússia va iniciar una agressió militar a 
gran escala contra Ucraïna amb l’objectiu d’envair i annexionar-ne els seus territoris a la 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=17
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Federació Russa. Són nombroses les proves que demostren atacs dirigits per part 
l’exèrcit rus directament contra la població civil i, com en tot conflicte armat, aquesta 
guerra, a més de baixes militars, també està afectant directa i indirectament a la població 
civil d’Ucraïna amb milers de morts, ferits, desplaçaments forçosos, pèrdua i destrucció 
dels seus habitatges i propietats, i està comportant un greu impacte personal, psicològic i 
emocional sobre milions de persones. 
 
Les accions de la Federació Russa i la guerra que el seu govern ha iniciat de manera 
totalment injustificable vulneren la sobirania d’Ucraïna i el dret internacional compartit per 
tots, de manera que lluny de resoldre el conflicte polític anteriorment existent, l’han 
aprofundit i escalat a conflicte armat. Només la via diplomàtica, negociada i dialogada és 
el mecanisme a partir del qual els països han de poder resoldre els seus conflictes. 
 
Davant d’aquestes vulneracions i de l’escalada viscuda, són nombroses les protestes de 
rebuig; tant a Ucraïna, com a tota Europa, però també a la mateixa Rússia. La Unió 
Europea i les Nacions Unides no poden restar impassibles i han de prendre mesures 
dràstiques i contundents per garantir la pau i la seguretat al continent. Especialment, com 
a exemple de democràcia, llibertat i prosperitat, és necessari que la UE respongui allà on 
la tirania amenaça aquests valors fonamentals. 
 
La societat catalana tradicionalment ha rebutjat tota guerra i està compromesa amb la 
pau i la resolució pacífica dels conflictes. És per aquest motiu que els municipis de 
Catalunya no podem fer altra cosa que condemnar les accions de la Federació Russa i 
mostrar la nostra solidaritat amb la població ucraïnesa, que serà qui patirà de forma més 
cruenta les conseqüències de la guerra. És imprescindible la fi immediata de les 
hostilitats i proporcionar tota l’assistència i ajuda humanitària possible per les víctimes i 
persones afectades. 
 
D’acord amb l’exposat anteriorment, el grup municipal de Junts per Catalunya – Units pel 
Masnou proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
1. Mostrar el rebuig del consistori contra la guerra i condemnar el conflicte armat així com 
les agressions de la Federació Russa sobre el territori i la sobirania d’Ucraïna i la seva 
població. 
 
2. Mostrar la preocupació i rebuig del consistori respecte a l’augment de milícies de 
ideologia nacionalsocialista a Ucraïna. 
 
3. Solidaritzar-se amb el poble d’Ucraïna i portar a terme totes les accions al seu abast 
per contribuir a pal·liar els efectes devastadors de la guerra sobre la població civil. 
 
4. Exigir la fi de les hostilitats de manera immediata i apostar per a l’establiment de 
negociacions i canals diplomàtics per resoldre el conflicte de manera pacífica i dialogada. 
 
5. Exigir a les institucions comunitàries de la Unió Europea una resposta contundent, 
basada en la desescalada militar, per tal de contribuir a retornar la pau a Europa i a la 
restitució dels drets i mitjans garantits pel dret internacional a la població afectada pel 
conflicte. 
 
6. Canalitzar tota l’ajuda necessària que es pugui oferir des del nostre municipi amb la 
implicació de totes aquelles entitats masnovines que hi vulguin participar, treballant per 
poder recuperar el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. 
 
7. Participar, en la mesura del possible, en accions d’ajuda i assistència al poble 
ucraïnès, mitjançant les diferents vies i mecanismes de cooperació internacional que són 
competència dels municipis. 
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8. Exigir la defensa i garantia dels drets de les minories nacionals presents a Ucraïna, 
que també s’han vist afectades pel conflicte. 
 
9. Realitzar una primera aportació extra de 10.000 € per part l’Ajuntament del Masnou al 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i continuar el contacte i suport de 
cooperació amb ACNUR i Creu Roja, així com amb totes aquelles entitats que estiguin 
desplegades al territori oferint assistència, ajuda i refugi. 
 
10. Oferir, en la mesura del possible, espais d’acollida i refugi al terme municipal per 
aquelles persones que arribin a Catalunya procedents d’Ucraïna que s’han vist forçades a 
desplaçar-se, així com també una xarxa d’acollida per iniciar el procés d’integració a la 
societat catalana i l’atenció social i psicològica necessària. 
 
11. Demanar a la direcció general de Joventut l’ús de l’Alberg en cas que hi hagi la 
necessitat d’acollir refugiats procedents d’Ucraïna. 
 
12. Habilitar i posar a disposició de la ciutadania espais de recollida d’ajuda humanitària 
per tal de canalitzar les aportacions solidàries dels veïns i veïnes del municipi per a les 
víctimes i persones afectades pel conflicte, tant pels que arribin al municipi com pels 
ciutadans que segueixen a Ucraïna. 
 
13. Facilitar informació a la ciutadania sobre la crisi humanitària derivada del conflicte, 
així com de les diferents vies i mecanismes de cooperació a través dels quals contribuir a 
l’assistència i ajuda humanitària per a la població damnificada pel conflicte, incloent 
entitats com ACNUR i Creu Roja, d’entre d’altres. 
 
14. Posar-se a disposició de i treballar conjuntament amb la Conselleria d’Acció Exterior i 
Govern Obert i la Conselleria de Drets Socials del Govern de la Generalitat de Catalunya 
per tal de coordinar la resposta d’ajuda humanitària davant el conflicte armat.” 
 
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor 
 
16. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per a 
mesures complementàries de mobilitat davant la reforma integral de l'estació 
d'Ocata. 
 
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_202203171000000000_FH.mov&topic=18 
 

Acord 
 
“Les obres de millora de l’estació d’Ocata s’han iniciat el 7 de març de 2022 i consistiran 
en l’adequació de l’estació amb l’objectiu d’assolir l’accessibilitat universal. Segons 
consta en el plec de condicions de l’adjudicació que ha fet Renfe a UTE Benjumea, amb 
un pressupost de poc més de 3 milions d’euros, el termini d’execució serà d’onze 
mesos. 
 
Durant aquest temps, l’estació no es podrà utilitzar i els usuaris i usuàries hauran de fer 
ús de l’estació del Masnou, amb tots els inconvenients que això comporta. Principalment 
per un tema de mobilitat, que parcialment atén la Renfe, habilitant un servei d’autobús 
llançadora que donarà servei diari entre les 6 i les 22h amb una freqüència de pas 
aproximada de 15 minuts. Farà quatre parades: una a la cruïlla del carrer de Manila i 
avinguda Kennedy, una segona a l’N-II davant de l’estació d’Ocata (en direcció 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202203171000000000_FH.mov&topic=18
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Barcelona), una tercera davant de l’estació del Masnou, i una quarta davant de l’estació 
d’Ocata (en direcció a Mataró). 
 
Ara bé, ja tenim les primeres impressions de la prestació del servei amb queixes per 
part de les persones usuàries: problemes d’accessibilitat del bus, manca d’informació a 
les parades o freqüència de pas insuficient. 
 
També hem conegut altres modificacions del servei de bus de les línies C-8 i C-15 a 
partir del 7 de març, que cerquen oferir alternatives de transport públic per a totes 
aquelles persones usuàries del tren. 
 
Per un costat, la línia C-15 ha vist modificat el seu recorregut per connectar directament 
amb l’estació del Masnou (fins ara només ho feia amb la d’Ocata), tot i que s’allarga la 
freqüència de pas per parada, dels 30 minuts actuals a 40. 
 
Després la línia C-8 incorpora cinc noves expedicions des de Barcelona i cinc des de 
Teià (gràcies a les gestions de l’Ajuntament de Teià), que se sumen a les 15 que es feien 
de dilluns a divendres. En concret, s’hi afegiran quatre sortides al matí des de Teià (a les 
6.30, a les 8, a les 9.30 i a les 11h) i cinc des de Barcelona (a les 7.15, 8.45, 10.15 i 
11.45h) i una per la tarda des de Teià (a les 18.45h) i des de Barcelona (a les 19.30h). 
L’única parada al Masnou està a Joan XXIII-C. Berguedà. 
 
Les altres línies de bus que donen servei a les estacions d’Ocata i del Masnou són la C-
19 (línia urbana del Masnou), la C-10 (interurbana Mataró-Barcelona) i finalment, les 
línies de bus nocturn N80 i N81. 
 
Tenint en compte que les mesures complementàries a nivell de transport públic no 
arriben a cobrir els horaris de pas dels trens de Rodalies que s’aturen a l’estació del 
Masnou (tres trens abans de les 6 del matí i quatre trens després de les 10 de la nit), i 
que la freqüència de cobertura és insuficient per donar un bon servei a la ciutadania 
usuària del tren (malgrat canvis efectuats i tenint en compte les altres línies de bus que 
actuen), el grup municipal Junts per Catalunya-Units pel Masnou proposa els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Exigir a la Renfe que posi un bus que sigui plenament accessible per a 
persones amb mobilitat reduïda, amb una freqüència de pas i un horari adequat a la 
demanda d’usuaris, així com assegurar el compliment de les dates d’execució, donats els 
perjudicis que pot ocasionar no només a les persones usuàries del tren (mobilitat N-II 
amb el tall d’un carril, la impossibilitat del pas subterrani que comunica amb la platja, 
etc.). 
 
SEGON.- Instar a la Direcció General de Transports i Mobilitat, l’estudi de mesures 
complementàries i correctores a les línies C10, C15 i C19 segons l’evolució del volum 
d’usuaris i la distribució de la mobilitat a causa de l’execució de les obres a l’estació 
d’Ocata. 
 
TERCER.- Publicar i difondre aquests acords i fer-los arribar al Consell de la Vila, així 
com a totes les entitats i col·lectius que actuïn al nostre poble, així com a Renfe, Rodalies 
de Catalunya, Direcció General de Transports i Mobilitat i l’Associació de Municipis amb 
Transport Urbà (AMTU).” 
 
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor. 
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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. 
 
El Masnou, a la data de la signatura electrònica 
 


