Des del grup municipal de Fem Masnou el darrer Ple ordinari del mes de març vam
manifestar la necessitat d’assolir tres grans acords de poble que ens ajudin a encarar
aquesta crisi social i econòmica en la que ja estem immersos. Hem de garantir que la crisi
no la paguin els de sempre i ser capaços de posar tots els recursos disponibles al servei
de la majoria. Així, fem aquesta proposta inicial per tal de treballar-la amb la resta de grups
municipals, restant oberts a les propostes que aquests puguin realitzar per tal d’assolir un
acord el més ampli possible.
Us fem arribar un petit desenvolupament dels tres acords que vam proposar al Ple, que
esperem que serveixin per iniciar el debat i el treball conjunt, reiterant que aquesta és una
proposta oberta que busca arribar als acords més àmplis possibles.

TRES GRANS ACORDS DE POBLE

1- Pla de xoc social municipal: Ens cal mobilitzar tots els recursos possibles durant els
pròxims dos anys, com a mínim, per tal de fer front a la situació social i econòmica que
aquesta crisis deixarà a les llars masnovines. El nostre grup calcula que cal posar a
disposició de la ciutadania un mínim d’entorn de 500.000€ més en polítiques socials
els dos pròxims anys. Aquests recursos, al nostre entendre, s’han de destinar a quatre
grans blocs, sempre tenint en compte que el pressupost en el seu conjunt haurà de tenir en
compte la perspectiva de gènere. Els quatre gran blocs a reforçar haurien de ser els
següents:
1.
2.
3.
4.

Protecció de la infància.
Suport a la gent gran.
Comerç de proximitat, autònoms i economia social i solidària.
Dret a l’habitatge.

2- Pressupostos d’emergència: Com dèiem en el punt anterior ens cal mobilitzar entorn de
500.000€ l’any 2020 i 2021 per a despesa social dins d’un pressupost que reuneixi el màxim
consens polític possible. Proposem les següents línies d’actuació, restant oberts a altres
propostes, per tal d’aconseguir uns nous pressupostos adaptats a la nova realitat social:
1.
2.
3.
4.

Reestructuració del deute municipal.
Reducció de la despesa supèrflua en protocol, butlletins i publicacions.
Retallar la despesa de la classe política entre un 20% i un 25%.
Replantejament de les inversions adaptant-les al nou context.
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3- Una classe política local que doni exemple: Venen temps difícils on de ben segur a
moltes persones se'ls hi demanaran esforços i sacrificis per superar la crisi econòmica. En
aquest context, es torna més urgent que mai adaptar les retribucions i les dietes de la classe
política a aquesta nova realitat. Proposem una rebaixa d’entre un vint i un vint-i-cinc per
cent per als anys 2020 i 2021, tant dels sous del govern com de les dietes de
l’oposició, així com dels sous dels assessors i assessores dels grups municipals, per poder
destinar tot aquest estalvi a mesures que ens ajudin a superar la crisi el millor possible.
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