
Andreu Pérez Lorite i Jordi Calatayud Sanchís, portaveu i portaveu adjunt 
respectivament del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Els 
Verds – Independents x Gavà a l’Ajuntament de Gavà 
 
SOL·LICITEN 
 
Que s’admetin com a presentades les següents esmenes als pressupostos i 
ordenances municipals per a l’any 2012 de l’Ajuntament de Gavà. 
 

ESMENES ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2012 
 
ACCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I LLUITA CONTRA L’ATUR 
 
AL PRESSUPOST DE DESPESES DE L’AJUNTAMENT 
 
1. Finestreta única empresarial. Tal com el Grup municipal d’Esquerra 
Republicana va demanar al Ple Municipal del 25 de febrer de 2010, per tal de 
facilitar els tràmits burocràtics per obrir o mantenir els negocis locals, proposem (1) 
crear la finestreta única on realitzar tots els tràmits administratius i informar els 
emprenedors dels requisits necessaris, (2) coordinar les inspeccions prèvies als 
atorgaments de llicències per fer-les més àgils i operatives i (3) portar a terme una 
política de congelació o reducció de taxes per tots aquests conceptes. Aquesta 
proposta va ser definida com a segona prioritària de l’eix 2, empresa, del 
PADEOG. Es proposa una dotació de 25.000 € 
 
 
AL PRESSUPOST DE DESPESES DE L’IMPAC – Centre de Suport a 
l’Empresa 
 
2. Formació de persones en atur. Formació adreçada al sector professional en 
atur, aprofitant la infraestructura existent als centres públics escolars de la ciutat. 
Es tracta de coordinar mitjançant una estructura permanent l’Escola d’Adults de la 
Generalitat, les Aules de Formació Permanent i els Cursos de formació del Centre 
de Suport a l’Empresa. També, aprofitar l’existència de centres escolars 
professionals ben dotats tècnicament i tecnològicament per posar-los a disposició 
de mòduls formatius específics destinats a aturats. Aquesta proposta, ajuntada 
amb altres de semblants sota el títol “formació ocupacional per a persones en 
atur”, va ser definida com a segona més prioritària pel PADEOG, dins l’eix 3. Nova 
partida de 50.000 €. 
 
3. Potenciació de la Fira d’Espàrrecs. Creiem que precisament en aquests 
temps econòmicament difícils cal potenciar la Fira d’Espàrrecs per tal de convertir-
la realment en un aparador de l’activitat econòmica local, que transcendeixi la 
població i tingui un impacte supralocal. Per això proposem aprofitar les sinèrgies 
que crearia la celebració de la Fira d’Entitats Locals al costat de la Fira 
d’Espàrrecs, així com de la promoció d’estands a baix preu per als comerciants de 



la ciutat. D’aquesta manera, encara que es pugui reduir la despesa fins ara 
existent relativa a la carpa i recinte de la plaça de Francesc Macià, traslladant 
l’apartat agrícola al pavelló Jacme Marc, tal com es proposa per part del govern 
municipal, proposem destinar els mateixos diners dels altres anys a la Fira, 
reconduint-los cap al muntatge d’estands perquè siguin cedits a entitats i 
comerços locals, els primers de forma gratuïta, i els segons a baix preu. La partida 
destinada a la Fira s’hauria d’incrementar doncs en 87.275 €. 
 
 
AL PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS 
COMUNITARIS 
 
4. Beques per a la formació d’adults en atur. Els cursos de formació impartits 
per les Aules de Formació Permanent d’Adults sovint tenen preus elevats, i són 
justament els que conformen l’oferta municipal més gran. A més, ofereixen 
titulacions que poden servir per reorientar professionalment persones que hagin 
perdut la feina. La proposta és crear una línia de bonificacions per als adults en 
situació d’atur que vulguin seguir aquests cursos. Proposem destinar-hi 25.000 € 
 
AL PRESSUPOST D’INVERSIONS 2012 
 
5. Arranjament de les voreres dels carrers Sant Josep, Marc Grau, Mare de 
Déu de Bruguers, plaça i passatge de Dolors Clua i carrer de Sant Isidre.  Es 
proposa una partida de 127.000 €. 
 

AUGMENT DE L’ACCIÓ SOCIAL I CULTURAL 
 
 
AL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS COMUNITARIS 
 
6. Partida participativa. Es proposa novament la creació d’una partida de 50.000 
€ perquè siguin les entitats locals que treballen en l’àmbit social i assistencial les 
qui decideixin l’ús específic al qual ha de ser destinada. 
 
7. Cicle de cinema en català. Es tracta de programar al cinema Maragall, 
preferiblement en col·laboració amb el Cine-Club de Gavà, el passi de pel·lícules 
que s’estrenin al país i que tinguin alguna còpia en català. El cost del cicle 
correspondria al pagament dels drets d’exhibició. Proposem destinar-hi 15.000 €. 
 
8. Ajudes d’urgència. És una partida destinada a atendre les necessitats de 
subsisstència de persones i famílies. Moltes quedaran sense la cobertura del 
subsidi d’atur al llarg del 2012, i cal estar preparat per poder fer front a aquestes 
necessitats. Proposem augmentar la partida en 50.000 €. 
 
9. Ajudes a famílies. Igual que en el cas anterior, cal estar preparat per fer front a 
les necessitats derivades de la crisi. Proposem augmentar la partida en 50.000 €. 



 
10. Beques de llibres – reutilització. Proposem promoure aquesta mesura 
d’estalvi i solidaritat, augmentat la partida existent en 15.000 €. 
 
11. Subvencions a les AMPA. Proposem incrementar la partida destinada a 
subvencionar activitats de les AMPA, fent especial èmfasi en que serveixin per 
garantir la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes de la ciutat en l’accés a les 
activitats extraescolars. Augment de 10.000 €. 
 
12. Centre Alzheimer. Proposem augmentar la participació municipal en aquest 
nou centre impulsat per FAGA amb un augment de la partida de 7.000 €. 
 
13. Beques de Menjador. Proposem augmentar la partida destinada a les beques 
de menjador en 11.000 €, per garantir que les famílies amb problemes econòmics 
puguin oferir dinar als seus fills. 
 

XARXA D’ENTITATS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 
 
14. Convenis per a la custòdia del territori. Gavà té un dels termes municipals 
més extensos de la comarca, i el cost de mantenir en un estat digne i endreçat tot 
aquest enorme espai lliure és molt costós per a l’Administració. Alhora, però, 
existeixen multitud de grups que apleguen persones interessades en la 
conservació, cura i potenciació d’aquest mateix territori, i que de fet ja fa anys que 
hi estan actuant de forma voluntària, recuperant camins, restaurant fonts, netejant 
de flora invasora els espais d’interès natural del terme... Es tracta doncs d’aprofitar 
aquesta necessitat i aquesta voluntarietat, establint una sinèrgia que redundi en 
benefici de tots, administració, territori i entitats. La fórmula està en els convenis 
per a la custòdia del territori. Són aquests convenis amb entitats de la ciutat per 
efectuar, a mig termini, una sèrie de tasques de cura, conservació i manteniment, 
amb l’ajuda dels seus voluntaris i associats, i la participació i suport de 
l’administració local. Proposem destinar a aquests convenis una bona part de la 
partida que actualment figura com a “estudis tècnics de medi ambient”. En concret, 
proposem cinc convenis amb els següents objectius: 

 Cura i manteniment del castell d’Eramprunyà 
 Cura i manteniment del patrimoni de pedra seca 
 Cura i manteniment de les fonts 
 Cura i manteniment de les dunes de la platja 
 Cura i manteniment de camins i itineraris pel terme 

Cadascun d’aquests convenis estaria dotat amb 10.000 €. 
 

DISMINUCIÓ DELS SOUS DELS ALTS CÀRRECS I EVENTUALS 
 
Eventuals de lliure designació. De la mateixa manera que s’ha eliminat el 100% 
dels càrrecs eventuals de lliure designació pels grups de l’oposició, creiem que cal 
retallar més aquesta partida pel que fa als càrrecs eventuals de lliure designació 
pel govern de la ciutat. 



 
Així, proposem una retallada addicional del 25%, amb un estalvi de 147.000 € 
 
Dietes consells d’administració. Tot i la voluntat del govern local de suprimir les 
percepcions dels membres dels consells d’administració o juntes de govern, al 
pressupost de l’empresa GTI hi segueix figurant una partida de 50.000 €. 
Proposem eliminar-lo. 
 
Altres dietes. Proposem eliminar els 1.000 € en dieter de càrrecs electes. 
 

DISMINUCIÓ DE DESPESES EN PUBLICITAT I PROPAGANDA 
 
Creiem que la despesa en publicitat i propaganda no és adequada en aquests 
temps de crisi i ajustos. Per això proposem eliminar les següents partides: 
 

 172.000 € de la partida de propaganda de GTI 
 50.000 € de la partida de propaganda de l’Ajuntament 
 1.500 € de la partida de propaganda de Gavanenca d’Obres 

 
 
Així mateix, de la mateixa manera que s’ha previst reconvertir Gavà TV en una 
televisió per internet, creiem que cal reduir la despesa en el butlletí municipal El 
Bruguers, més propi d’altres temps, i potenciar el Bruguers digital, més assidu i 
menys costós. Per això proposem reduir 47.265 € de la partida destinada a editar 
El Bruguers. 
 
El capítol d’atencions protocol·làries també s’hauria de reduir, ja que els temps de 
crisi econòmica conviden a l’austeritat, especialment en tot allò que fa referència a 
recepcions, dinars, convits, etc. Proposem doncs la rebaixa de les següents 
partides: 
 

 5.000 € d’atencions protocol·làries de l’Ajuntament 
 2.500 € d’atencions protocol·làries del Patronat Municipal de Serveis 

Comunitaris 
 3.000 € d’atencions protocol·làries de PRESEC 
 1.000 € de despeses qualificades com «altres despeses» de Gavanenca 

d’Obres. 
 
DISMINUCIÓ DE DESPESES EN INFORMES I ESTUDIS EXTERNS 

 
Com ja hem dit a l’hora de plantejar la proposta dels convenis amb les entitats per 
a la custòdia del territori, proposem que els diners per finançar-la surtin de la 
partida d’estudis i treballs tècnics de medi ambient, per un total de 50.000 € 
 
 

DISMINUCIÓ DE DESPESES EN FESTES 



 
L’austeritat també s’ha de notar en les festes i activitats que s’ofereixen a la 
ciutadania. Trobem que no és adequat que la despesa en Carnaval superi a la 
despesa prevista en la Festa Major d’Hivern, Sant Nicasi. Per això proposem 
reduir la despesa en Carnestoles de 12.000 €, a fi d’igualar-les. 
 

DISMINUCIÓ DE DESPESES EN COOPERACIÓ 
 
No ens sembla procedent mantenir la despesa en accions solidàries a l’exterior 
quan a la nostra mateixa ciutat hi ha necessitats socials que requereixen la 
màxima prioritat. A més, algunes d’aquestes despeses fetes en el passat sota 
l’etiqueta de cooperació són força discutibles, com les destinades a subvencionar 
un casal d’amistat amb Cuba que ni tan sols està domiciliat a la nostra ciutat, o les 
destinades a subvencionar projectes del Centre d’Estudis Amazònics, éssent com 
és el Brasil un dels països amb l’economia emergent més potent del planeta. Per 
això proposem puntualment aquest any reduir la partida de cooperació en 30.000 
€. 
 

INVERSIONS NO OPORTUNES 
 
Donada la negativa dels propietaris a col·laborar en la urbanització del Pla de 
Ponent, i donat a més que les obres d’urbanització adjudicades es pagaran pel 
mètode alemany en el moment de la seva finalització, no sembla oportú consignar 
cap partida d’inversions en aquest sentit. Proposem eliminar aquesta partida. 
 
inversions Pla de Ponent: -25.000 € 
 
 
En total sumen unes disminucions de 572.265 € i uns augments de 572.265 €, per 
la qual cosa el conjunt d’esmenes presentat no modifica el total del pressupost 
consolidat per a l’any 2012, ni precisen de nous ingressos a determinar. 
 
 
Gavà, 21 de desembre de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite                   Jordi Calatayud i Sanchis 
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Els Verds – Independents per Gavà 


