
1. Qüestionament global dels pressupostos 
a) Sobre la desnaturalització de l’estructura pressupostària a través de les 
modificacions de crèdits. 
Mirant la realització real del pressupost corrent –especialment les modificacions de crèdits 
que s’han portat a terme al llarg del 2006– hi ha la sensació que el que aquí discutim i 
aprovem té poc a veure amb el que després realment s’executarà. 

Així, ara fa un any vam aprovar un pressupost consolidat de gairebé 59 milions i mig d’€, i 
avui en votem un que pressuposta despeses consolidades per valor de 76 milions d’€. 
Però l’augment és més aparent que real, ja que  a l’hora de la veritat, en virtud de múltiples 
modificacions de crèdits, aquell pressupost que vam votar el 2006 ha crescut i s’ha 
modificat al llarg d’aquest any fins als 72 milions d’€. De fet, doncs, el pressupost que avui 
votem ve a ser una continuïtat del que s’està executant ara a la pràctica, i podrà ser alterat 
al seu torn fins que no tingui res a veure amb el que avui discutim. 

El pressupost del 2006, per exemple, tenia previstes 1 milió d’€ en despeses en aspectes 
que considerem que es podria estalviar molt, com ara publicitat i propaganda, atencions 
protocolàries, mitjans de comunicació, etc. Però, aquestes partides que considerem 
excessives s’han augmentat encara fins a un 37% més, amb prop de mig milió d’€ gastats 
en publicitat, protocol o mitjans de comunicació. Un augment superior inclús a l’augment 
de la despesa prevista en activitats i serveis, que al llarg del 2006 només s’ha modificat a 
l’alça un 24%. 

Per tant, per la via de les modificacions de crèdits, s’acaba fent realitat un augment de les 
despeses sumptuàries que s’amaga convenientment en moments com ara, en què es posa 
a debat públic l’estructura de la despesa pública, és a dir, en què es destinen els diners 
públics, i per tant la manera en què es governa. 

b) Sobre el deute públic i el seu cost corrent. 
El pressupost consolidat mostra que per al 2007, la despesa ocasionada pel deute públic 
es triplica, i comença a constituir un autèntic llast per a l’economia municipal. Si a mitjan 
d’aquest any calculàvem que el deute municipal costava a l’Ajuntament, entre interessos i 
amortitzacions, un total de 9.000 € diaris, per al 2007 es preveu que el cost assoleixi els 
27.0000 €. En total, el cost corrent del deute públic constitueix un 13% del pressupost total 
municipal. I això és així perquè aquest 2007 comencem a pagar els enormes préstecs 
acordats els anys 2005 i 2006, els primers amb dos anys de carència. En aquest mandat, 
entre 2004 i 2007, s’hauran demanat en préstec un total de gairebé 22 milions d’€, cosa 
que ja ultrapassa els ingressos propis ordinaris anuals. 

Més encara: mirant l’estructura d’ingressos, els impostos i taxes augmenten respecte del 
2006 un 10%. Tenint en compte l’augment de població previst, això suposa un augment de 
la pressió fiscal per càpita del 7,9%, és a dir, es passa de 518 € a 560 € per persona. Molt 
per sobre de la inflació internanual, que està actualment al 2,6% segons les dades 
avançades per al mes d’octubre. 

c) Els primers pressupostos del Pla de Ponent. 
Finalment, cal dir que aquests pressupostos són l’exponent de l’error polític més greu que 
el govern municipal ha realitzat en les darreres dècades: l’error de vendre’s el terme 
municipal als promotors immobiliaris, a través del projecte del Pla de Ponent. 

I l’expressió “vendre’s el territori” no és gratuïta. No entrarem a discutir ara l’impacte i la 
pèrdua mediambiental d’espais lliures i verds que provocarà el Pla de Ponent. Ja ho hem 
fet i estem en minoria en aquest plenari, no així al carrer ni a la societat, on només el 40% 
dels ciutadans es manifesta a favor del projecte. El que aquí sí que volem denunciar és 
que, a canvi d’aquest pla urbanístic, l’Ajuntament ingressarà aquest any 5 milions d’€ 
aproximadament, mentre que se’n gastarà poc més d’1 milió en la urbanització. El més trist 
és que aquests “beneficis” no es destinaran al manteniment i als serveis a les noves zones 



urbanitzades, sinó que s’usen per tapar forats al nucli actual i a la gestió actual: pla de 
millora de les escoles, nous equipaments al centre, rehabilitació d’edificis i espais públics, 
millores als barris i a la via pública, asfaltat de carrers... És molt trist que, disminuït el 
pressupost ordinari a causa del pes excessiu del deute públic i del cost de les despeses 
sumptuàries, els serveis a la ciutat s’hagin de prestar i adequar hipotecant per sempre i 
venent al millor postor un recurs únic com és el sòl i l’espai lliure local. Això és pa per a 
avui i fam per a demà, quan els nous residents als nous barris reclamin serveis i 
manteniment dignes, i el pressupost municipal, ja sense recursos extraordinaris, no doni 
per a més... 

És cert que la llei d’hisendes locals no permet gaires altres opcions. Tots sabem que els 
Ajuntaments financien les despeses d’avui urbanitzant els espais lliures que haurien de 
quedar per a demà... Però això no hauria de ser així. Hi ha l’opció de reduir les despeses 
sumptuàries i rebaixar costos superflus. Però això no es fa. 

Per això votarem no al pressupost per al 2007, a menys que s’adoptin els canvis que 
proposem.  

Com cada any, demanem canvis substancials, més rigor en la despesa, menys 
propaganda, menys despeses sumptuàries, menys fotos en colors i més serveis i més 
bons: 

2. La despesa en alts càrrecs, eventuals directius i dietes d’assistència a juntes de 
govern i consells d’administració dels organismes autònoms i empreses municipals 
Les partides de sous dels alts càrrecs i eventuals directius, en conjunt, pràcticament no 
canvien respecte del pressupost modificat vigent a finals de 2006. Tot i això, l’any passat 
vam criticar que s’hagués produït, en el present exercici 2006, un augment d’aquestes 
partides respecte de les del 2005 de prop d’un 30%. Així doncs, tornem a proposar una 
reducció substancial d’aquestes despeses. 

A més, i pel que fa a les dietes d’assistència a juntes de govern i consells d’administració 
d’organismes i empreses municipals –tant dels consellers, càrrecs i vocals, com dels 
singulars “assessors” que es van crear sense consens a inici de mandat–, creiem que la 
participació dels càrrecs públics en les reunions d’aquests organismes ja va inclosa al sou 
o a les dietes que perceben com a representants municipals. I, pel que fa a assessors i 
veïns nomenats a proposta dels partits de govern o d’oposició, creiem que el 
desenvolupament de la consciència participativa passa per potenciar el voluntariat.  

Per tant, igual que l’any passat, proposem reduir-les, en una primera fase, a la meitat, de 
cara a una supressió progressiva. 

3. Reducció de despesa sumptuària i proposta de noves activitats i inversions. 
El pressupost inicialment aprovat destina prop de 2.100.000 € a despeses que en podríem 
anomenar sumptuàries, com ara propaganda (difussió de les activitats municipals), 
atencions protocol·làries, dietes dels òrgans de govern, personal de El Brugués i Ràdio 
Sellarès, Gavà TV, o partides de lliure disposició de la junta de govern local, amb un 
increment del 5% respecte de l’inicialment previst per a l’any 2006. Tal com hem dit i 
repetit des de 2003, cal disminuir severament aquest tipus de despeses, tot reorientant el 
format del periòdic municipal de manera que serveixi de substitut a tota la paperassa que, 
en forma de fulletons, díptics, tríptics, banderoles o cartelleria s’adreça a la ciutadania per 
anunciar les activitats municipals. Un periòdic més àgil, amb molt més de contingut i 
radicalment diferent de la forma actual. Així mateix, la despesa de Gavà TV només baixa 
lleugerament (un 3%) tot i que l’any 2007 sabem que està previst que aquest servei 
deixarà de funcionar, i passarà a ser assumit col·lectivament pels municipis del delta, en el 
marc de la nova TDT. Finalment, pel que fa a Ràdio Sellarès, creiem que ja fa anys, 
concretament des de la creació de Gavà TV, que ha deixat de prestar la funció per a la que 
originalment va ser creada. En absència de dades rigoroses pel que fa al seu impacte real 
sobre la ciutadania, proposem le trancament progressiu de l’emissora; un tancament però 



que respecti i salvaguardi els possibles drets dels seus empleats. És per aquests motius 
que proposem reduir sensiblement la despesa en aquestes partides, per dedicar-la a 
noves activitats, programes o inversions, com ara: 

o Pla integral contra la pobresa a Gavà. 
o Programa de control i erradicació de l’absentisme i el fracàs escolar. 
o Excavació poblat ibèric del Calamot, vil·la romana Pla de Queralt i rectoria Sant 

Pere. 
o Adquisició pública del castell d’Eramprunyà. 
o Promoció turística de Gavà 
o Nou Centre Cívic i casal d’entitats a les Colomeres. 
o Soterrament de les línies d’alta i mitja tensió que travessen sòl urbà. 
o Increment i adequació dels carrils-bici. 
o Adquisició de terrenys de l’entorn de la Murtra per ampliar l’espai protegit. 
o Arranjament de voreres i paviment carrers del barri del Congrés. 

 
4. Increment substancial del capítol de subvencions a entitats i organismes. 
L’any passat va ser objecte de debat en aquest mateix Ple extraordinari de pressupostos la 
diferència entre la concepció republicana de la cosa pública i les concepcions derivades de 
les ideologies socialistes o comunistes en la importància i respecte que mereixen les 
iniciatives cíviques i socials. Ja vam dir que, per a nosaltres, l’acció dels poders públics ha 
de fomentar la iniciativa cívica col·lectiva en les seves múltiples expressions, sense 
ingerències ni substitucions, tot oposant la idea del dirigisme social de l’administració a la 
de la promoció cívica. Creiem que l’administració ha d’actuar només com a supletòria, tot 
donant un suport de base, però que la iniciativa, i també la gestió, ha de pertocar a la 
societat civil. 

En el conjunt d’activitats i serveis municipals això només es dóna en quatre casos: la 
programació de teatre infantil, que es gestiona a través de la Xarxa d’espectacles, l’atenció 
als drogodependents, a través de l’Associació Pro-Ajuda a Minories Marginades, i la 
vigilància forestal i la vigilància i salvament de ferits, que es canalitza a Gavà a través de 
l’Agrupació de Defensa Forestal i la Creu Roja. Les dues darreres, però, són institucions 
de caràcter semipúblic, ja que estan regulades a través de legislació de rang superior, i per 
tant només l’atenció als drogodependents i la programació infantil es fan realment a través 
de la societat civil. En canvi, altres activitats, com ara les festes populars, els 
esdeveniments esportius i atlètics, o la consolidació, millora i manteniment dels barris, no 
es fa a través de les entitats culturals, esportives o veïnals, sinó directament per part de 
l’administració municipal, tot i que és ben cert que per al cas de la Festa Major aquest 
2006 s’ha adoptat la proposta que Esquerra va plantejar al primer Ple municipal en què va 
ser present aquest mandat, i la programació es va elaborar amb participació de les entitats. 

Però nosaltres volem anar més enllà, i en una primera fase que hauria de potenciar-se 
progressivament, tornem a proposar que s’incrementin substancialment les subvencions a 
entitats, clubs i organismes locals, de forma que se’ls permeti organitzar i gestionar les 
activitats adreçades al conjunt de la ciutadania. Volem que l’Ajuntament deixi la gestió de 
les activitats en mans dels seus protagonistes, i es limiti a fer d’administrador i fiscalitzador 
dels diners públics. 

5. Vinculació entre ingressos per zona blava i despeses en serveis socials. 
Atès que mitjançant unes declaracions al butlletí municipal «Brugués», número 67 (18 
setembre 1993) p. 3, el govern local es va comprometre davant dels ciutadans a destinar a 
Serveis Socials el possible benefici de la Zona Blava. 

Atès que la zona blava està gestionada per l’empresa municipal GTI SA, que al pressuport 
de despeses per al 2006 inclou la partida 2.2.2. 462.0007 amb un crèdit de 45.000,00 €, 
amb destinació a altres entitats locals. 



Proposem, com cada any, introduir el següent paràgraf a l’article 6ª de les Bases 
d’execució del pressupost general: «El superàvit produït en la gestió de la zona blava 
queda vinculat a les despeses en serveis socials gestionades pel Patronat municipal de 
Serveis Comunitaris». 

6. Noves atribucions a l’àrea de via pública i seguretat ciutadana 
Tal com vam proposar l’any passat, i atès que existeix una segregació pressupostària de 
les partides que pertoquen a la nova àrea de via pública, seguretat ciutadana i 
manteniment, creiem que: 

o La gestió dels aparcaments i zones blaves municipals hauria de correspondre a 
aquesta àrea. 

o La vigilància dels edificis municipals que actualment està encomanada a 
empreses privades de seguretat, així com les despeses de vigilància de la Fira 
d’Espàrrecs, del Museu i Mines Neolítiques, etc, i de fet hauria de ser prestada no 
per una empresa privada sinó per efectius públics depenents d’aquesta àrea de 
via pública, seguretat ciutadana i manteniment. 

Per aquest motiu proposem traslladar i integrar tota la despesa i els ingressos en aquests 
conceptes dins del pressupost de l’Ajuntament. 

7. Esponsorització del Futbol Club Gavà i altres clubs esportius. 
Ja vam defensar l’any passat que GTI i Gavanenca d’Obres no eren les empreses més 
adients per canalitzar l’esponsorització al Club de Futbol Gavà. A més, tampoc compartim 
que aquest club sigui l’únic en rebre aquest tipus de suport municipal, ja que la ciutat té 
altres clubs d’alt nivell que possiblement mereixen un suport addicional a través de 
l’esponsorització. 

Proposem la creació, dins del Patronat d’Esports, d’una empresa d’esponsorització de 
caràcter mercantil específicament dedicada a aquestes finalitats. 
 


