Esmenes del grup municipal de
Fem Masnou al Pressupost 2021
Aclariment:
El nostre grup municipal proposa, entre d’altres reduccions en el capítol de despeses, una
rebaixa de sous dels òrgans de govern i de les assistències als òrgans de govern lineal del 10%
així com la supressió de la figura dels assessors i assessores dels grups municipals.
Hem traslladat una consulta a la interventora, que aquesta ha traslladat a alcaldia i a la que
encara no hem rebut resposta per quantificar correctament les quantitats. Així, entenem que
les quantitats que apareixen a les reduccions a les partides RH.91210.11000,
RH.91210.11001, RH.91200.10000, RH.91200.23000 i RH.91200.16000 poden no ser les
definitives, tot i que no haurien de variar de forma prou ostensible com per variar
políticament el sentit de les esmenes.
Per tal de facilitat l’anàlisi i valoració de la proposta a la resta de grups municipals cal tenir en
compte que en cas d’haver-hi canvis en les quantitats de les partides anteriorment
esmentades, aquestes variacions, tant si suposen un increment com una disminució sobre la
quantitat prevista, s’aplicarien de forma proporcional a les partides HA.15210.48001,
AS.32611.48001 i AS.23111.48001 de la mateixa proposta.

Nº referència

REDUCCIÓ DE PARTIDES
Nom
Previst

Reducció

Partida final

AL.91200.22601

Protocol i activitats
institucionals

18.000,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €

AL.92510.22602

Butlletins i publicacions

28.250,00 €

14.125,00 €

14.125,00 €

Bàsiques eventual alcaldia

49.142,00 €

36.425,00 €

12.717,00 €

RH.91210.11001

Complementàries eventual
alcaldia

88.368,00 €

55.434,00 €

RH.91200.10000

Remuneracions òrgans de
govern

416.918,00 €

41.691,80 €

375.226,20 €

RH.91200.23000

Assistències òrgans de
govern

163.669,00 €

16.366,90 €

147.302,10 €

RH.91200.16000

Seguretat social òrgans de
govern

121.925,00 €

12.192,50 €

109.732,50 €

RH.91210.11000

185.235,20€

femmasnou.cat

32934,00 €

Nº referència

AUGMENT DE PARTIDES
Nom
Previst

AUGMENT

Partida final

PE.24100.22606

Formació per millora de
l'ocupabilitat

30.000,00 €

30.000,00 €

60.000,00 €

PE.43010.22699

Dinamització i promoció
comercial

10.100,00 €

10.100,00 €

20.200,00 €

PE.43120.22699

Dinamització mercat

8.000,00 €

16.000,00 €

24.000,00 €

PS.31114.22699

Actuacions de promoció de
la salut comunitària

20.000,00 €

5.000,00 €

25.000,00 €

3.500,00 €

7.500,00 €

11.000,00 €

5.000,00 €

2.300,00 €

7.300,00 €

SP.31112.22699
PS.23123.22799

Despeses diverses sanitat
ambiental
Atenció a persones
nouvingudes

GG.23122.22699

Activitats per la gent gran

13.000,00 €

9.000,00 €

22.000,00 €

IJ.23126.22699

Activitats infància

17.000,00 €

10.000,00 €

27.000,00 €

IG.23128.22699

Activitats per al foment de
la igualtat

14.000,00 €

MA.17210.22699

Gestió del soroll

1.000,00 €

MA.17000.22699

Activitats de medi ambient

4.000,00 €

HA.15210.48001

Ajuts per habitatge.

AS.32611.48001
AS.23111.48001

6.500,00 €
900,00 €
8.600,00 €

20.500,00 €
1.900,00 €
12.600,00 €

110.000,00 €

25.335,20 €

135.335,20 €

Beques i ajuts socials per
l'escolarització.

97.000,00 €

27.000,00 €

124.000,00 €

Ajuts socials

72.000,00 €

27.000,00 €

99.000,00 €

185.235,20 €

femmasnou.cat

