Acord entre el Govern Municipal i Esquerra Republicana de Catalunya
sobre el Pressupost de l’Ajuntament de Gavà per al 2016
El Govern Municipal i el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
manifesten que l’actual situació de crisi econòmica que s’arrossega des de fa
anys, i que provoca fins i tot casos de veritable emergència social, aconsella
aprofundir en les polítiques socials i de promoció d’ocupació a la ciutat de
Gavà, i per tant potenciar les mesures que l’Ajuntament pot dur a terme.
Així mateix, constatem que la societat demana polítiques d’atenció a la
diversitat i mesures per fomentar els coneixements bàsics, com ara la
lectoescriptura. I que existeix una voluntat compartida de seguir treballant en la
participació de les entitats, tant socials com culturals i ambientals, en accions i
projectes en benefici de la comunitat.
Aquestes coincidències, juntament amb la voluntat que la governança de la
ciutat tingui un suport cada cop més ampli, motiven el següent acord, en virtut
del qual el Govern Municipal i el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya decideixen incorporar les mesures següents al Pressupost de
l’Ajuntament de Gavà per a l’any 2016, i es comprometen a votar a favor del
projecte que sotmetrà a aprovació en el Ple de 29 d’octubre de 2015.
Polítiques d’ocupació


Dotació de 18.000 euros per a nous programes/projectes d´ocupació juvenil.



Dotació de 50.000 euros per a reforçar la recerca de feina activa de
persones desocupades.

Polítiques socials


Dinamitzar la Plataforma Gavà Solidària, a fi que esdevingui un espai
participatiu i en xarxa amb entitats socials, on desenvolupar, proposar i
impulsar projectes socials i solidaris.



Atenció a la diversitat a les escoles: increment de 5.000 euros (capítol IV)
per reforçar el suport a projectes presentats per les AMPA d´escoles amb
USEE per a activitats extraescolars d’alumnat amb necessitats especials.



Atenció a la diversitat en els casals d’estiu promoguts per l’Ajuntament,
consolidant i garantint que els infants amb necessitats especials físiques o
psíquiques hi puguin assistir amb el suport de monitors/es especialitzats.



Reforç del circuit contra la violència masclista, destinant-hi recursos i
personal per coordinar tots els actors implicats.



Es dobla la dotació prevista per a projectes de cooperació cogestionats a
través del Fons Català de Cooperació, passant de 10.000 a 20.000 euros.

Polítiques culturals


Dinamitzar el casal municipal d’entitats Sant Jordi, instal·lant-hi un espai de
vending i recuperant-hi servei de consergeria permanent, amb una dotació
de 25.000 euros aprox.



Creació d´un projecte específic de promoció de l´escriptura entre escolars ,
preveient 5.000 euros per al seu desenvolupament.



Nou projecte de divulgació d´edificis del patrimoni cultural i històric de Gavà,
a través de Codis QR i petjades culturals, amb una dotació de 5.000 euros.

Polítiques ambientals


Partida especial per a convenis de col·laboració amb entitats locals per la
custòdia del medi ambient, articulant un mecanisme fluid de cooperació
entre aquestes entitats i els tècnics municipals de medi ambient i ADFs.



Foment del reciclatge, instal·lant punts verds als mercats municipals.



S´estudiaran les possibilitats d´escurçar els temps de trànsit del GavàBus,
juntament amb l´Àrea Metropolitana de Barcelona.

Millora de la gestió de recursos


Optimització de les despeses d’organització i recerca de patrocinis
festival Gavà Món.



Reducció de la partida de lliure disposició de la Junta de Govern, de 20.000
euros a 15.000 euros.

del

Política d’inversions


Pressupostos participatius: Mantenir el programa “Junts Fem Barri”,
consensuant els projectes amb les Associacions de Veïns dels barris
implicats abans de sotmetre’ls a les aportacions i votacions de la ciutadania.



Continuar amb la reivindicació de l´Ajuntament de Gavà, concertada amb
altres ajuntaments a través del Consell Comarcal, per fer un recurs
residencial públic de proximitat a la zona del Delta del Llobregat, per a
persones amb discapacitats intel·lectuals.

Sostenibilitat de GTI


Es garanteix la sostenibilitat de GTI, amb una planificació estratègica que es
farà en el marc d´un diàleg amb tots els grups polítics municipals.

Comissió de seguiment
Per fer garantir el desenvolupament d’aquest acord i resoldre qüestions
d'execució o els dubtes que es puguin anar presentant, les parts es
comprometen a constituir una Comissió de Seguiment, que es reunirà
periòdicament, com a mínim una vegada cada quatre mesos.
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