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Montgat té futur



Les mocions són propostes d’acords que 
presenten els grups municipals per al seu debat 
i votació en el ple. El seu contingut és divers, 
des de declaracions polítiques en relació a fets 
o circumstàncies d’interès general, fins a instar 
al govern a adoptar determinades accions 
o polítiques en l’àmbit de les competències 
municipals. Durant el segon semestre del 2021 el 
grup municipal d’ERC va presentar o donar suport 
conjuntament amb la resta de grups a l’oposició 
a 7 mocions. Totes van ser aprovades excepte la 
moció per a la incorporació del permís retribuït 
de menstruació i climateri a l’Ajuntament 
de Montgat.

   Portem el debat d’idees i propostes al Ple

Mitjançant les mocions s’ha portat a debat del 
ple temes d’interès general com ara l’escalada de 
preus de l’electricitat o derogació de la reforma 
laboral. També s’ha debatut sobre els drets 
humans amb la moció per promoure l’acollida 
i l’asil de persones refugiades de l’Afganistan 
i per a la defensa dels drets humans.

Altres aspectes plantejats que afecten 
més directament la política municipal han 
estat l’efecte de la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre la plusvàlua en el 
finançament de l’Ajuntament, així com la moció 
presentada per l’erradicació de la violència 
masclista aprovant-se tot un conjunt de 
mesures com ara elaborar un pla de xoc contra 
la feminització de la pobresa que inclogui 
recursos d’inserció laboral per a les dones o 
garantir a Montgat un habitatge d’emergència 
social obert a dones i infants en situació de 
violència masclista.

o per afrontar els reptes del jovent, i podríem 
seguir donant exemples en aquesta i d’altres 
línies, com en el foment del teixit productiu o 
la promoció de l’ocupació. Tampoc es destinen 
recursos per abordar el repte del canvi climàtic 

Un altre aspecte determinant que denota la 
improvisació i una opacitat crònica, és l’absència 
d’un projecte d’inversions amb projectes i fons 
de finançament. 

   Gestió preocupant 

Seguim amb molta preocupació certes 
tendències del Govern:

En primer lloc, la tramitació d’expedients 
per la via d’urgència expressament. 
La sumarietat els permet deslliurar-se del 
mínim control per part de la ciutadania i la 
resta de representants del poble. 
Aquesta praxi es veu agreujada pel fet 
que sempre s’empra en les decisions de 
major transcendència: en els contractes 
més quantiosos i en la utilització de l’estalvi 
del municipi. 

En segon lloc unes nul·les polítiques de 
participació, que tenen com a resultat una 
induïda desafecció ciutadana per a prendre 
partit en la presa de decisions. Això debilita la 
cultura democràtica que havia tingut Montgat.

Finalment, destacar un model d’Administració 
on han suprimit els càrrecs tècnics de 
coordinació i comandament com la Direcció 
de Serveis i l’inspector Cap de la Policia, per tal 
de fer sotmetre decisions tècniques únicament 
a consideració directa d’una figura política.

L’Ajuntament té nou pressupost per al 2022. 
Esquerra hi va votar en contra.
No podia ser d’una altra manera. Ho vam fer per 
l’opacitat i les formes i pel contingut. Se’ns va 
lliurar informació parcial del pressupost a pocs 
dies del ple, sense cap voluntat real de negociar. 
Tot i així, vam analitzar-lo detingudament i el 
resultat va ser decebedor.

Quines són les principals discrepàncies 
pel que fa al contingut?
Per Esquerra el pressupost és un instrument que 
permet donar resposta a les necessitats de la 
ciutadania i portar a terme projectes que millorin 
la qualitat de vida del nostre poble. El pressupost 
que es va portar a aprovació només contenia 
números i en cap moment van ser capaços de 
concretar per a fer què.

Analitzada la distribució general de la despesa 
hi vam trobar a faltar recursos per a programes 
adreçats a la gent gran, persones discapacitades, 

   PARLANT AMB 
LAURA RIBOT CUENCA

Els debats de les mocions posen en evidència la manca de criteri i coherència 
del govern municipal. Els partits a govern sovint no motiven el seu posicionament, 
entrant alguns en profundes contradiccions.

Però totes aquestes actuacions necessiten recursos, finançament...
Venim d’anys en què la legislació estatal limitava la despesa als Ajuntaments, però aquest escenari 
ha canviat. D’una banda, les restriccions en la despesa s’han suspès i, d’una altra, els recursos i fons 
extraordinaris que rep l’Ajuntament de la Generalitat, Diputació i AMB han augmentat de manera 
important. A més, la situació financera de l’Ajuntament és bona. En aquest context la situació era 
òptima per presentar i consensuar un pressupost ambiciós que donés resposta a les necessitats 
generades arran de la pandèmia i també per abordar i resoldre mancances i deficiències estructurals 
en serveis i infraestructures.

“En definitiva posar els recursos al servei de les persones i per millorar la qualitat 
de vida a Montgat”.
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Amb l’aprovació l’any 2012 de la Llei 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera l’Estat va limitar l’autonomia 
financera dels ajuntaments a través d’un 
conjunt de regles que, entre altres aspectes, 
els limitaven la capacitat de despesa en fixar 
un límit al seu creixement. Aquest límit en cap 
cas tenia en compte la situació particular de 
cada ajuntament.

En el cas de Montgat, amb una economia 
sanejada, això comportà que els romanents de 
tresoreria, és a dir, els excedents de finançament 
anuals, generats per majors ingressos o per la 
reducció de les despeses ordinàries previstes 
en el pressupost, no es poguessin destinar a 
inversions o a la millora dels serveis i en cas de 
fer-ho, com es va fer l’any 2016, comportava 
l’aplicació posterior d’un pla d’ajust.

El resultat de l’aplicació de les diferents regles 
d’estabilitat pressupostària a Montgat ha estat el 
progressiu increment del romanent de tresoreria, 
passant dels 948.532,96 euros l’any 2012 a 
7.074.097,53 euros l’any 2020.
Actualment, des d’octubre del 2020, totes 
aquestes regles fiscals han quedat suspeses 
i l’Ajuntament pot disposar dels diners dels 
romanents. Això hauria de permetre al govern 
municipal, d’una banda, resoldre problemes 
estructurals com ara millores en la xarxa de 
clavegueram, els problemes d’accessibilitat 
de diferents zones de Montgat, millorar els 
equipaments escolars, ampliar l’escola bressol 
o abordar les mancances en equipaments 
assistencials per a la gent gran i, d’una altra 
desplegar programes específics adreçats als 
col·lectius més vulnerables i als sectors més 
perjudicats per la pandèmia.

Davant l’opacitat del govern municipal les 
regidores i regidors d’ERC interpel·len cada ple 
al govern municipal sobre qüestions que afecten 
tant als serveis a les persones, com als projectes 
i obres o al funcionament i gestió municipal. 
Lamentablement, moltes d’aquestes preguntes 
es responen ple rere ple amb vaguetats o queden 
sense resposta.

Durant el darrer semestre del 2021 s’ha continuat 
posant èmfasi en l’habitatge, tant pel que fa a 
l’ampliació de la declaració de Montgat com a 
zona d’habitatge tens que ha d’ajudar a contenir 
els preus del lloguer, com a la demanda del 
compliment del Pla d’habitatge, requerint 
informació sobre les actuacions dutes a terme.

Els serveis i polítiques adreçades a les 
persones han tingut una especial rellevància, 
tant demanant informació com requerint a 
l’Ajuntament que actuï en diferents àmbits 
millorant serveis com la neteja de les escoles, 

   Visita al Centre 
d’Atenció Primària

Regidors d’Esquerra s’han reunit amb la 
direcció de CAP per fer-los arribar la seva 
preocupació pel seu funcionament i per les 
queixes de les persones usuàries del CAP

   Malbarant els nostres estalvis

   Interpel·lant al govern municipal

el servei d’assistència domiciliària, la seguretat i 
inspecció dels establiments alimentaris 
i el control de plagues, els serveis residencials per 
a la gent gran o el manteniment de recursos 
humans destinats a serveis socials. Amb caràcter 
general les respostes rebudes han deixat molt 
que desitjar.

Davant la manca de polítiques mediambientals 
s’ha preguntat al govern sobre l’estabilització de 
les platges, els problemes de manca d’aigua en els  
horts d’una banda i d’una altra el malbaratament 
dels recursos hídrics i, s’ha demanat que es 
considerés l’adhesió a Barcelona Energia com a 
operador públic d’energia.

També s’ha demanat informació sobre l’estat del 
pàrquing de la Plaça de la Vila, el destí previst 
per als fons de resiliència o la retirada del radar 
de la carretera de Tiana una vegada finalitzades 
les obres de pacificació de la via. Totes aquestes 
preguntes van quedar sense resposta.

Però quina ha estat l’actuació del govern 
municipal? Durant l’any 2021 es van aprovar 
modificacions pressupostàries per un import total 
de 2.827.485,37 euros a càrrec dels romanents
 de tresoreria. 

És a dir, en un any s’han reduït els romanents 
en un 40% per a destinar-los a què? 
Doncs, a estudis, despeses ordinàries i vehicles 
i, el que considerem més preocupant, és el destí 
d’1.264.472 euros per a la compra d’un local per 
a traslladar dependències municipals, import al 
qual caldrà afegir el cost de les obres i adequació 
de l’edifici per a oficines i altres serveis.

Les prioritats de l’equip de govern clarament 
no són les nostres prioritats. El govern municipal 
no té rumb ni objectius clars que beneficiïn al 
poble de Montgat.

Escanejant aquest codi 
podeu accedir a totes 

les preguntes i mocions 
i escoltar les intervencions.

Finalment destacar dos temes, especialment 
per les respostes donades. D’una banda, les 
preguntes sobre la denúncia presentada sobre 
assetjament laboral que l’alcalde s’ha negat a 
respondre, desentenent-se del cas; preocupant 
especialment quan és el màxim responsable del 
personal. I, d’una altra, la resposta de l’alcalde al 
requeriment del seu compromís de fer públic el 
pacte de govern: “Aviat es podrà presentar, però 
tampoc és un secret molt gran i veurem el que té. 
Però tampoc és una cosa que tingui gaire 
valor per a mi però bueno. Al final els pactes són 
pactes i s’han de complir i és el que importa i en el 
seu moment es presentarà i veuran vostès si hi ha 
algun canvi quin és”. Jutgin vostès mateixos.
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SOLUCIONS ALS
 PROBLEMES DE MOBILITAT

Hem demanat al govern municipal una 
proposta consensuada que solucioni 

la problemàtica que genera la sortida 
de la C-32 a Mallorquines millorant la 
mobilitat de les persones. Tres mesos 

després encara no tenim resposta.

HOTEL D’ENTITATS
Les converses amb la Generalitat per la 
cessió de Can Gel a l’Ajuntament per a 

destinar-lo a Hotel d’Entitats van quedar 
interrompudes amb les eleccions, 

cal recuperar-les i fer realitat 
l’avantprojecte que reforçaria el teixit 

associatiu de Montgat i crearia un punt 
de trobada i intercanvi d’experiències.

Volem avançar amb tu 

ZONES DE GOSSOS
Celebrem que el projecte de zones 

de gossos, resultat dels tallers i procés 
participatiu dut a terme el mandat passat, 

tingui continuïtat amb l’arranjament de 
les primeres zones de gossos. Esperem que 
es desplegui a tot el poble amb la creació 
també d’una zona d’esbarjo per a gossos.

PLATAFORMES MARÍTIMES
Montgat disposa d’un espai pel gaudi de tots 

que durant molts anys va estar ocupat per 
indústries. El propietari de les plataformes 

és l’AMB, un ens supramunicipal i públic 
del qual en formem part.

Creiem que entre tots hauríem de decidir 
mitjançant un procés participatiu quin ús 
i destí li hem de donar. Cal posar sobre la 

taula tots els plantejaments reals amb els 
pros i contres. És la nostra façana litoral 
i el nostre poble, tenim el dret a decidir

el seu futur.

ACCESSIBILITAT CAN CIURANA
Can Ciurana és un barri amb importants 
dificultats d’accessibilitat pels pendents 

i voreres estretes. Cal eliminar els pals 
d’electricitat i alguns fanals situats enmig 

de les voreres dificultant el pas en un espai 
que de per si ja és prou estret.

Abordar la possibilitat d’eixamplar les 
voreres i les derivades d’aquesta actuació, 

sempre consensuada amb els veïns, 
és el que hem reclamat a l’Ajuntament 

com a projecte prioritari.

MILLOREM EL PARC 
DE LES BATERIES

Els veïns i veïnes de Montgat van dir 
com havia de ser el Parc de les Bateries, 
prioritzant els seus usos i els aspectes a 

millorar en un procés participatiu. 

Hem demanat a l’Ajuntament la redacció 
i execució del projecte de reordenació i 

millora del Parc de les Bateries, respectant 
el resultat del procés participatiu. 

5 mesos després no hem tingut resposta. 

LLUITEM PER L’ACCÉS 
A L’HABITATGE

L’accés a l’habitatge és un dels nostres 
pilars de preocupació i d’acció. Des del 
Pla d’Habitatge al 2019, passant per la 
sessió informativa a joves i la regulació 

dels habitatges turístics, fins a impulsar 
la declaració de Montgat com a mercat 

d’habitatge tens per a contenir els preus 
del lloguer. Malgrat que el govern afirma 
no haver fet res en matèria d’habitatge 
en dos anys de mandat, celebrem que 

iniciïn passos cap a garantir més habitatge 
de lloguer, tal i com vam aconseguir des 

d’Esquerra Republicana transformant part 
de l’habitatge de Protecció Oficial de compra 

cap a lloguer, ja que en un inici no era així.

IMPULS FEMINISTA
Seguim fent propostes contra la violència 

masclista. El passat novembre vam 
demanar: la il·luminació del passeig 

marítim; garantir l’habitatge d’emergència 
a Montgat; coordinació i protecció del 

funcionament dels sistemes de prevenció 
i seguretat en l’oci nocturn; mesures per 
evitar i fer front a l’explotació sexual al 

municipi; garantir l’efectiva participació 
del teixit social en les polítiques d’igualtat; 

entre altres.

GESTIÓ DE LES PLATGES
Montgat pateix la regressió de les platges 

com a gran part del litoral català. 
És la conseqüència del canvi climàtic però 
també el resultat de l’acció durant molts 
anys de l’home amb la construcció de la 

via del tren, l’asfaltat de rieres i els ports 
esportius que impedeixen la circulació 

natural de la sorra.
Ens cal arribar a un consens entre tots sobre 
quin model de litoral volem: continuar amb 
més espigons i aportacions de sorra amb el 

cost sobre la biodiversitat marina i econòmic 
sense cap garantia de continuïtat o amb 

una visió mediambiental incidint el menys 
possible en el curs de la natura.


