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Gavà a l’Ajuntament de Gavà

SOL·LICITEN

Que s’admetin com a presentades les següents esmenes als pressupostos municipals per
l’any 2015 de l’Ajuntament de Gavà

ESMENES ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2015

AL PRESSUPOST  DE L’AJUNTAMENT

1.-  Parc  Municipal  d’Habitatge  Social  de  lloguer .- Proposem  que  l'Ajuntament
adquireixi habitatges a entitats financeres, a baix preu, per constituir un Parc Municipal
d’Habitatge Social de lloguer, amb una dotació de 750.000 € amb aportacions de l’AMB
pel finançament d’actius i de programes socials.

2.-  Adequació local de GTI buit per a menjador social.-  Tal com ja hem proposat en
plens anteriors considerem que en l’actual situació social és molt necessari disposar d’un
menjador social a la nostra ciutat. La dotació seria de 40.000 €.

3.-  Posada  en  funcionament  d’un  menjador  social .-  Proposem crear  un  servei  de
menjador social, com existeix a molts dels municipis dels nostres voltants, gestionat per
alguna entitat social existent al municipi per a unes 25 persones,  amb una dotació de
60.000 €.

4.- Llar d’infants municipal.-  Proposem invertir en la compra dels utillatges necessaris i
fer les reformes oportunes a l’edifici de la Casa de les Famílies per posar en marxa al curs
2015-2016 una llar d’infants municipal amb una dotació econòmica de 250.000 €. 

5.- Redacció de projecte de llar-residència per a dism inuïts.- R edactar un projecte de
llar-residència a construir  en els terrenys cedits per aquest efecte. El crèdit per aquest
projecte seria de 100.000 €.

6.-  Punts Verds als mercats municipals.-  Instal·lació de punts verds permanents per
deixar-hi els materials que ara recull la deixalleria mòbil, al nou MercaGavà i al mercat
municipal de la plaça Major. La dotació pressupostaria seria de 50.000 €.

7.- Consulta ciutadana sobre el Pla de Ponent.- Organitzar, d’acord amb el ROM, una
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consulta  ciutadana  convocada  pel  Ple  amb la  pregunta  «està  d’acord  en  congelar  la
urbanització del Pla de Ponent durant els propers 10 anys?». la dotació seria de 50.000 €.

8,-  Codi QR a tots  els edificis  d’interès històric.-  Senyalització  i  implementació del
programa informàtic necessari per a millorar la oferta turistica del nostre municipi, dotació
de 15.000 €.

9.-  Targeta Rosa  per majors de 60 anys i aturats de ll arga durada.-  Augmentar la
població beneficiada per la targeta rosa a aquest col·lectius de majors de 60 anys i aturats
de llarga durada, amb una dotació econòmica de 20.000 €.

En total sumen una diferencia de 1.335.000 €  que en gran mesura s'hauria de cobrir amb
ingressos i subvencions encara per concretar que vindran de programes de subvencions i
ajuts de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i  de la Diputació de Barcelona, encara no
definits, però si en període d'implementació ja que els seus pressupostos no estan tancats
ni  els  programes definits.  La  resta  de  disminuir  partides  de  publicitat  i  propaganda  i
requalificar partides de serveis  socials  i  programes de subvencions amb les mateixes
finalitats que els indicats proposats per nosaltres.

Gavà, 29 d’octubre de 2014
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