Esmenes del grup municipal de
Fem Masnou al Pressupost 2023
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.
Des de fa diversos anys que hem traslladat una consulta a la interventora, que aquesta trasllada a alcaldia
i a la qual no se’ns dona resposta per quantificar de forma acurada les quantitats d’aquestes reduccions
de despesa. 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, ED.32611.48001 i AS.23111.48000 de la mateixa proposta.
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REDUCCIÓ DE DESPESES
Codi de l'aplicació

Capítol

Descripció

Crèdit inicial 2023

AL 92510 22602

2

Butlletins i publicacions

22.386,00 €

AL 91200 22601

2

Protocol i activitats institucionals

12.723,20 €

RH 91200 10000

1

Remuneracions organs de govern

433.762,14 €

RH 91200 16000

1

Seguretat social òrgans de govern

126.851,28 €

RH 91200 23000

2

168.631,14 €

RH 91200 23100

2

Assistències òrgans de govern
Despeses locomoció òrgans de
govern

RH 91210 11000

1

Bàsiques eventual alcaldia

50.656,13 €

RH 91210 11001

1

Complementàries eventual alcaldia

93.640,03 €

1.000,00 €

Proposta Fem
Masnou

Dif entre proposta i
esmena 2022

9.000,00 €
9.000,00 €
390.385,93 €
114.166,15 €
151.768,03 €

-13.386,00 €
-3.723,20 €
-43.376,21 €
-12.685,13 €
-16.863,11 €

0,00 €
14.231,13 €
38.206,03 €

-1.000,00 €
-36.425,00 €
-55.434,00 €
-182.892,66 €

AUGMENT DE DESPESES
Codi de l'aplicació

Capítol

Descripció

Crèdit inicial 2023

Dif entre proposta i
esmena 2023

11.000,00 €

100.000,00 €
25.000,00 €

10.000,00 €
14.000,00 €

126.000,00 €

132.431,70 €

6.431,70 €

12.620,00 €
1.000,00 €

25.000,00 €
18.000,00 €
2.000,00 €

12.380,00 €
15.000,00 €
1.000,00 €

32.840,00 €

80.000,00 €

47.160,00 €

18.300,00 €

23.880,00 €
15.000,00 €
12.500,00 €
25.000,00 €
40.000,00 €

5.580,00 €
11.340,96 €
9.500,00 €
17.000,00 €
33.500,00 €
182.892,66 €

AS 23111 48000

4

Prestacions d'urgència social

90.000,00 €

CV 23126 22699

2

ED 32611 48001

4

IG 23128 22699

2

Activitats infància
Beques i ajuts socials per
escolarització
Activitats per al foment de la
igualtat

MA 17000 22699

2

Activitats de medi ambient

3.000,00 €

MA 17210 22699

2

PE 24100 22606

2

SA 31121 22699

2

Gestió del soroll
Formació per millora de
l'ocupabilitat
Actuacions de promoció de la salut
comunitària

SD 23123 22799

2

Atenció a persones nouvingudes

3.659,04 €

SP 31112 22699

2

Despeses diverses sanitat ambiental

3.000,00 €

TU 43120 22699

2

Dinamització mercats

8.000,00 €

TU 43300 22699

2

Dinamització i promoció comercial

6.500,00 €
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