Proposta d’esmenes del Grup Municipal de Fem Masnou a la
proposta d’incorporació de romanents al pressupost 2021
El nostre grup va entendre del debat pressupostari per aquest any 2021 que amb els
romanents incorporats al pressupost de 2021 es revertirien les retallades que en aquest
pressupost hi havia respecte 2020. Diverses de les esmenes que presentem van per tant en
la línia de recuperar els importats destinats al 2020 i per tant proposem recuperar el
programa d'activitats o actuacions previst per a llavors, adaptats al context actual.
D'altra banda, entenem que la COVID-19 ha repercutit negativament en diversos sectors de
la nostra població que cal reforçar mitjançant polítiques públiques decidides. En aquest
sentit el pla de reactivació social i econòmica havia de finançar-se, parcialment, a partir dels
romanents, tal com ens va explicar diverses vegades el govern municipal. Així, la gran
majoria de les nostres esmenes van en la línia d'accions o objectius incorporats a l'esmentat
pla.
La nostra proposta es basa en augmentar la despesa prevista pel govern municipal, sense
reduir les partides proposades per aquest, però si calgués fer reduccions també podríem
proposar algunes partides que, al nostre entendre, serien susceptibles de reduir-se.
En el marc de la nostra proposta, i en cas d'arribar a un acord, el nostre grup planteja que hi
hauria d'haver un espai de seguiment de l'execució de les partides que podria
materialitzar-se en dues reunions (primera quinzena de setembre i primera de desembre de
2021) on el govern presentés l'estat del pressupost en aquelles partides incloses a les
esmenes.
Per últim, si el govern considera que, per realitzar les accions concretes que proposa el
nostre grup, l'augment seria més convenient realitzar-lo en una partida diferent de la
proposada, estem oberts a estudiar-ho.
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Les esmenes de Fem Masnou són les següents i estan agrupades en
quatre grans eixos:
1.

Feminització de la vulnerabilitat: Cal un programa específic d’abordatge d’aquesta
qüestió. Un pla estratègic que hauríem d’elaborar durant aquest any, però en el
mentrestant cal reforçar les següents partides amb mirada de de gènere i polítiques
concretes que vagin a l’arrel dels problemes.

Partides que cal augmentar:
Número
referència
PE.24100.22606
IG.23128.22699
AS.23111.48001

Nom
per
millora

Formació
de
l'ocupabilitat
Activitats per al foment de la
igualtat
Ajuts socials

Quantitat
prevista

AUGMENT

PARTIDA FINAL

30.000,00€

30.000,00€

60.000,00€

14.000,00€
72.000,00€

6.500,00€
27.000,00€

20.500,00€
99.000,00€

Accions a realitzar amb aquests augments:
●
●
●

●

Elaboració d’un pla estratègic per abordar la feminització de la vulnerabilitat.
Programa de formació ocupacional dotat amb 30.000€, a realitzar l’últim trimestre de
l’any, destinat específicament a dones vulnerables.
Instaurar un programa que permeti la conciliació de la vida familiar i laboral, amb
accions específiques com per exemple el programa Concilia de l’Ajuntament de
Barcelona.
Ajuts socials específics per dones en situació de família monomarentals.

2. Ajuts al lloguer: Totes les previsions fetes per institucions i moviments socials, com la
Xarxa d’Habitatge del Masnou, alerten d’un tsunami de desnonaments per impagament
del lloguer quan s’acabi l’estat d’alarma, actualment prorrogat. Per aquest motiu entenem
que serà més necessari que mai augmentar l’import destinat a aquestes ajudes.
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Partides que cal augmentar:
Número
referència

Quantitat
prevista

Nom

HA.15210.48001 Ajuts per habitatge.

110.000,00€

AUGMENT

PARTIDA
FINAL

25.335,20€ 135.335,20€

Accions a realitzar amb aquests augments:
●

●

Control del compliment efectiu per part de particulars i immobiliaries al nostre poble
de la Llei 11/2020, del 18 de setembre de mesures urgents en matèria de contenció
de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.
Augment de les ajudes destinades a pagar el lloguer, especialment de famílies en
risc de desnonament.

3. Dinamització comercial: En un any com l’actual el comerç, especialment el local,
està patint un dels moments més delicats que es recorden. Per aquest motiu entenem
que cal reforçar les partides destinades l’any 2020 a dinamització del teixit comercial,
especialment del mercat municipal.

Partides que cal augmentar:

Número referència
PE.43010.22699
PE.43120.22699

Quantitat
prevista

Nom
Dinamització i promoció
comercial
10.100,00€
Dinamització mercat
8.000,00€

AUGMENT

PARTIDA
FINAL

10.100,00€
16.000,00€

20.200,00€
24.000,00€

Accions a realitzar amb aquests augments:
●
●

Activitats de dinamització del comerç local, especialment del mercat, en coordinació
amb els agents representatius d’aquests sectors al municipi.
Augment de les ajudes previstes per aquests sectors comercial i crear-ne de noves
si és creu oportú.

4. Activitats Infància i Gent Gran: En aquestes partides es preveu la recuperació de
les quantitats previstes l’any 2020 i per tant caldria recuperar el programa d’activitats
previst per l’any passat, corregit i adaptat al nou context.
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Partides que cal augmentar:
Número
referència
GG.23122.22699
IJ.23126.22699

Nom
Activitats per la gent gran
Activitats infància

Quantitat
prevista

AUGMENT

13.000,00€
17.000,00€

9.000,00€
10.000,00€

PARTIDA FINAL
22.000,00€
27.000,00€

Accions a realitzar amb aquests augments:
●
●

●
●

Recuperar la despesa i per tant el nombre d’activitats previst per 2020.
Respecte a infància, donar compliment als acord de la moció aprovada al Ple que
declarava el Masnou Vila Jugable, especialment tallar carrers principals de la vila de
forma periòdica per dedicar-los al joc dels infants i joves, dinamitzats aquests talls
amb activitats lúdiques.
Respecte a la gent gran, aprofitar el fort teixit associatiu d’aquest sector social,
estructurat en els casals de gent gran,
per tal de poder adaptar el pressupost i programa de 2020 a la realitat i necessitats
de 2021.
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