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Pressupost municipal 2019

1,2 milions per fer realitat la primera escola bressol
municipal
. El pressupost municipal puja a 50,3 milions d’euros, un creixement del
9% que permet un destacat increment de les inversions i en els programes
socials i educatius
. El reforç de les polítiques de suport a les persones, foment de l’ocupació i
transformació urbana sostenible, eixos polítics dels comptes municipals
El pressupost de l’Ajuntament de Gavà per a 2019 registra un augment del 9% i se
situa en 50.318.656,82 euros. Es tracta del darrer pressupost del present mandat, i
l’increment de recursos permetrà culminar i consolidar les polítiques que han guiat
l’acció de govern municipal: la prestació de més i millors serveis a les persones; la
preservació del medi ambient i el manteniment i la millora dels barris; el foment de
l’ocupació, i l’impuls de processos d’innovació i transformació social, econòmica i
urbana.
L’alcaldessa Raquel Sánchez ha afirmat que “aquest pressupost reflexa com hem
estat capaços de complir els compromisos que vam assumir a l’inici del mandat i,
al mateix temps incorporar noves actuacions per assolir nous estàndards de
qualitat, de confortabilitat, d’accessibilitat i d’equilibri sota els criteris de l’agenda
de la sostenibilitat, un eix que estarà molt present en els projectes que impulsarem
el 2019”.
Raquel Sánchez ha destacat que els comptes municipals demostren “una gestió molt
rigorosa dels recursos, una bona salut de les finances municipals, i sobretot, que
Gavà és una ciutat on la gent hi vol viure; una ciutat que millora, que progressa
econòmicament, amb una cohesió social exemplar i amb un fort compromís amb
les polítiques mediambientals”.

El capítol destinat als Serveis a les Persones continua sent el més elevat, amb un
30%, seguit de la partida destinada al manteniment de la ciutat amb el 25%, i la de
serveis generals, amb el 17%. La partida de prevenció i seguretat ciutadana suposa
el 9%; la promoció econòmica, ocupació i foment econòmic representa el 5% del
pressupost, i es destina un 4% al capítol urbanístic.
Cal remarcar que l’increment en les polítiques de suport a les persones se situa en el
18%, i en béns i serveis en el 5,35%. També augmenten un 6,86% les despeses per
transferències, en gran part per atendre millores en els serveis de PRESEC i per posar
en marxa noves subvencions i ajuts a la ciutadania.

Un 10% del pressupost contribuirà a la reducció del deute, que passarà dels 637 euros
per habitant en 2017 a 514,38 euros a finals de 2019. Respecte al deute de 2018,
baixarà de 26,6 milions a 23,9 a finals de 2019. La ràtio d’endeutament passa així del
50,80% l'any 2017 a un 49,72% l'any 2019, molt lluny del límit de 110% que marca
la Llei d’Hisendes Locals.
El tinent d’alcalde de Nova Governança i Economia, Jordi Tort, ha destacat que
“baixem el deute per sota del 50% quan a principi de mandat estàvem entorn del
100%. En tres anys hem fet una reducció del deute molt important, que és la que
també ens permet fer inversions i alhora congelar el nivell impositiu per retornar a
la ciutadania l’esforç que va haver de fer durant l’època de crisi, quan els impostos
es van incrementar d’acord a la pujada de l’IPC”.
Els estalvis generats i la bona gestió econòmica municipal permeten augmentar les
despeses i les inversions, sense incrementar la pressió fiscal. Així, per tercer any

consecutiu es congela l’Impost de Béns Immobles (IBI) i la pràctica totalitat de
taxes i tributs. També es mantenen els imports dels impostos més generalitzats, com
l’Impost de Vehicles, les plusvàlues, l’IAE i l’ICIO. I es reforcen el conjunt d’ajuts i
bonificacions. No obstant això, es preveu un increment d’ingressos per impostos
directes del 3,31%, que respon a la bona evolució d’impostos plusvàlues i vehicles, així
com una recaptació favorable d’altres tributs producte de la millora de l’activitat
econòmica. També augmenten les previsions d’ingressos patrimonials en millorar les
licitacions efectuades darrerament sobre elements del patrimoni de la ciutat
També s’incrementen les estimacions de transferències i subvencions d’altres
administracions en un 3,05%. Es preveu una millora de les transferències de l’Estat en
un 2,63%, més enllà del resultat de la liquidació definitiva de 2017, i es manté el
finançament de la Generalitat, que acumula un retard en el pagament dels seus
compromisos. A data d’avui, el Govern autonòmic encara acumula un deute d’1.256.920
euros, que representa més de la meitat de l’aportació prevista per al 2019.

Més inversions: escola bressol municipal i millores en
equipaments i transformació urbana
Els comptes per a 2019 constaten la recuperació de la capacitat inversora de
l’Ajuntament. Les inversions directes finançades amb estalvi corrent passen a ser de
2 milions d’euros, molt per sobre dels 400.000 euros de l’exercici anterior.
Cal destacar especialment que es reserva una primera partida d’1,2 milions d’euros a
la construcció de la primera escola bressol municipal al carrer de la Llenya, al barri
de les Bòbiles, concretament als baixos de l’edifici d’habitatge dotacional que també
acull la comissaria de la Policia Municipal.
Segons l’alcaldessa, “aquest és un compromís adquirit des del primer moment que
vam començar a construir l’edifici, quan ja es va fer una reserva d’espai. Amb la
crisi, el projecte es va haver d’aturar i també va coincidir amb la retirada de l’ajut
que feia la Generalitat per assumir la quota de les escoles bressol municipals.
Conscients de la necessitat d’aquest equipament, compromesos amb l’educació
infantil de 0 a 3 anys, ara podrà fer-se realitat gràcies als ingressos propis que hem
generat i al romanent de tresoreria”.

En els pròxims mesos es procedirà a la redacció del projecte i a la definició del model
de gestió, que sempre garantirà la tutela municipal. Es preveu que les obres comencin
al tercer trimestre de 2019 i que l’escola bressol iniciï l’activitat el curs 2020-21 amb
dues línies.
El capítol d’inversions també inclou una partida de 120.000 per a la millora del camí
de ca n’Espinós, una obra que la paralització de la Llei de Barris ha deixat
històricament pendent.
També s’impulsarà una nova fase de modernització i millora dels equipaments
esportius i socioculturals i s’executaran noves obres de condicionament de les
escoles públiques.

Un pressupost amb ampli suport polític
Els comptes públics per a 2019 han estat aprovats sense cap vot en contra. En concret
PSC, ERC, GSSP i el regidor portaveu de CiU han votat a favor i C’s, PPC i l’altre
regidor de CiU s’han abstingut.
L’alcaldessa ha posat en relleu que “aquest pressupost s’ha sotmès a la negociació
política i a la cerca d’acords i de punts de trobada amb les diferents formacions
polítiques. Per a nosaltres això és molt important. Tot i que som un govern
majoritari i sòlid, des del primer dia vam obrir-nos al diàleg amb la resta de forces
polítiques. Això és el que hem fet durant aquest mandat, en què sempre hem estat
capaços d’aconseguir posicionaments positius als nostres pressupostos per part de
diverses formacions”.
L’alcaldessa agraït aquesta “alçada de mires” ja que “com a govern municipal
treballem per millorar les condicions de vida dels gavanencs i les gavanenques.
Sempre hem volgut ser capaços d’incorporar perspectives diferents des d’altres
formacions”.

Les prioritats del pressupost
L’increment de les polítiques de benestar i acció social; la protecció, millora,
desenvolupament i projecció del territori; la promoció econòmica per atraure nova
activitat i crear ocupació; l’impuls de la participació i la transparència, i la dinamització
són eixos centrals dels pressupostos pel 2018.

BENESTAR I ACCIÓ SOCIAL
S’incrementa el pressupost de l’àmbit de Benestar i Acció Social en un 18%. Els
augments més importants es registren en Educació (un 47%), i en el manteniment de les
instal·lacions esportives i equipaments de la ciutat (95%).
Gavà, ciutat educadora
A més d’iniciar-se els treballs tècnics per a la construcció de la primera escola
bressol municipal, les polítiques educatives rebran un fort impuls.
El pressupost de 2019 contempla el desplegament del nou Projecte Educatiu de
Ciutat. Començarà el programa de transició escola-treball i s’elaborarà un programa
d’Escoles de Famílies.
També s’avançarà en el Projecte Educatiu d’Entorn donant suport al programa de
Servei Comunitari, perquè l’alumnat faci voluntariat a les entitats, tal com estableix el
currículum educatiu.
Destaca la partida de 459.000 euros en concepte de beques de suport a la infància en
l’entorn escolar. Es consoliden les beques per a sortides curriculars, amb un increment
del 100% de la partida, i les beques menjador per a nens i nenes de 0-3 anys de les llars
d’infants.
A més, per a obres de millora en els centres educatius públics es destinaran 180.000€.
Més i millors equipaments
En l’àmbit esportiu, s’impulsen dos nous equipaments: el Centre de Mar, dedicat a la
pràctica d’aprenentatge d’activitats nàutiques que s’ubicarà a Gavà Mar, i la Ciutat
Esportiva de can Torelló, projecte a més llarg termini que permetrà disposar d’una
piscina descoberta pública i d’un nou pavelló municipal.
També s’avançarà en la modernització de les instal·lacions esportives actuals amb
una aportació de més de 500.000 euros. La zona wellness a la Nova Piscina; noves

màquines al gimnàs de l’Estadi i a can Tintorer; el canvi del paviment del pavelló de
can Tintorer i la nova gàbia de llançaments de la pista d’atletisme seran les accions més
destacades durant el 2019.
Les millores també arribaran als equipaments socioculturals, amb una inversió d’uns
500.000 euros. Les intervencions més rellevants seran l’optimització de l’aire
condicionat de la Biblioteca Josep Soler Vidal; la modernització del Casal de Cultura
American Lake, la millora de l’Espai Maragall i la creació d’un nou accés a la
Biblioteca Marian Colomé.
Solidaritat i inclusió
Gavà referma la seva aposta per la solidaritat i la inclusió. Es preveu que a finals de
2018 sigui una realitat la botiga solidària, per distribuir els productes que provenen
dels bancs dels aliments de diferents entitats, i s’incrementen els recursos econòmics
per fer front a situacions de pobresa energètica i d’emergència habitacional. En
aquest sentit, l’alcaldessa ha destacat la voluntat d’avançar en l’anàlisi de les necessitats
d’habitatge i de les possibilitats de donar-hi resposta des del sector públic.
Per altra banda, començarà el desplegament del Pla local per a les persones amb
discapacitat. L’elaboració d’un catàleg de recursos, i la posada en marxa d’un sistema
d’informació integral seran les primeres accions que es posaran en marxa.
Al costat de les persones
També es donarà més suport a les famílies en la criança dels infants, es donarà
continuïtat a l’Espai Nadó amb l’Espai Familiar. Per als joves, es consolidarà el
Carnet Jove, fent més campanyes de difusió, així com les beques T-Transport.
Continuaran impulsant-se les polítiques d’Igualtat a través de tres eixos: el Servei
d’Informació i atenció a les dones (SIAD), amb els nous serveis d’atenció integral
LGTBI i el servei d’atenció afectiva; la sensibilització i lluita contra la violència
masclista, i el suport a la formació i la inserció laboral, a través del programa Ponts per
a l’Ocupació. També Es referma la lluita per erradicar la prostitució amb una nova
ordenança.
Finalment, en l’àmbit cultural es continuarà treballant en la promoció de la cultura
popular i tradicional. El patrimoni comptarà amb dos projectes d’investigació al
voltant de les Mines de Gavà i amb una primera inversió, des que es va aprovar el pla
director, al Castell d’Eramprunyà.

Les Biblioteques de Gavà inicien el procés d’introduir la radiofreqüència, cosa que
permetrà nous usos com l’auto préstec de llibres i material. També finalitzarà el Pla
Lector de la ciutat.
CIUTAT I TERRITORI
En aquest àmbit, destaquen les inversions següents:
- Implementació del nou model de recollida i gestió de residus amb una dotació global
de 5 milions d’euros
- Execució del Pla director de l’espai públic a Gavà Mar: 1.335.500 €
- Obres de millora de l’espai públic del programa Junts fem Barri: 500.000 €
- Ampliació de la xarxa ciclable al carrer de Barcelona: 374.916 €
- Arranjament del carrer de la Rectoria: 355.000 €
- Obertura del carrer de Rius i Taulet: 200.000 €
- Camins i rutes verdes: 250.000 €
- Millora de l’accessibilitat (millora de passos vianants i supressió de barreres
arquitectòniques): 200.000 €
- Millora d’asfaltat de vials urbans i camins agrícoles: 200.000 €
- Millora del camí de ca n’Espinós: 120.000 euros €
El pressupost assegura els recursos necessaris perquè Gavà esdevingui un model de
ciutat sostenible, ecològica i respectuosa amb el medi ambient. D’aquí la posada en
marxa de diverses actuacions per reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i
incrementar el reciclatge i l’estalvi energètic.
Una de les accions més ambicioses és el nou sistema de recollida i gestió de residus,
amb una dotació global de 5 milions d’euros, que té com a principal objectiu millorar la
recollida i fomentar la reducció, la reutilització i el reciclatge. El 2019 es completarà el
desplegament del nou sistema amb la substitució del contenidor de la fracció orgànica i
completant totes les àrees de contenidors amb les cinc fraccions. Això implicarà la
col·locació d’uns 800 contenidors nous i la renovació i modernització de la flota de
vehicles i de maquinària, amb la substitució progressiva dels elements de gasoil o
gasolina per elements de gas natural, 100% elèctrics o híbrids.
En aquest context, cal remarcar que una part molt rellevant del pressupost es destina al
manteniment de l’espai públic, que l’Ajuntament executa directament a través de
l’empresa municipal PRESEC, que enguany amplia el seu pressupost en un 4,5% i

el situa en prop d’11 milions d’euros. Un pressupost que garantirà el desplegament
del nou model de recollida de residus municipals, i noves accions per millorar la
neteja viària i el manteniment del verd urbà amb tractaments fitosanitaris biològics,
replantació d’arbrat i optimització de l’aigua amb instal·lació de controls de consum a
través de la telegestió.
Una peça clau en aquest nou model de recollida serà la creació d’una nova deixalleria a
Gavà. El 2019 s’elaborarà el projecte d’aquesta instal·lació, que permetrà anar més
enllà del reciclatge i assolir també la recuperació i reducció dels residus en un nou pas
cap a un model d’economia circular.
En l’estratègia contra el canvi climàtic, Gavà continuarà implementat i fomentant
actuacions, ja iniciades els darrers anys, per assolir l’estalvi energètic i complir els
objectius de reduccions de CO2, com la substitució de tots els punts de llum de la via
pública per lluminàries LED, l’actualització de l’enllumenat de Nadal i l’optimització
del sistema d’aire condicionat a diferents equipaments municipals, com ara la
Biblioteca Josep Soler Vidal o el Centre de Suport a l’Empresa.
També s’instal·laran més plaques fotovoltaiques a l’edifici de l’Ajuntament i es
tractaran els vidres de la façana sud per pal·liar l’efecte del sol i rebaixar la despesa de
la climatització. Continuant amb el desenvolupament de noves fonts d’energia
sostenibles, s’instal·larà una caldera de biomassa a les instal·lacions esportives de
can Torelló.
Es manté l’aposta per un canvi en la mobilitat, promovent models més sostenibles i
eficients que contribueixin a reduir les emissions de gasos hivernacles. Es consolidarà la
implementació del Nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i del Dispositiu de
mobilitat d’estiu amb millores al transport públic urbà (GA1), i treballant amb
altres administracions per reforçar i ampliar les línies interurbanes.
Es donarà una important empenta al Pla de Manteniment Integral de senyalització
horitzontal de la ciutat, i s’implantaran les zones 30, que faran possible la
coexistència de vehicles, bicicletes i vianants tot generant una ciutat més segura,
saludable i dinàmica.
Per promoure l’ús de la bicicleta es potenciarà i millorarà la xarxa d’espais ciclables
amb el nou carril bici del carrer de Barcelona, que enllaçarà el nucli urbà i l’estació –
on l’AMB instal·larà un d’un aparcament de gran capacitat de bicicletes- amb
l’avinguda de Bertran i Güell, els polígons industrials i la platja. Es posarà en marxa el
nou servei sharing elèctric intermunicipal i s’ampliaran els ancoratges d’aparcaments
de bicis a edificis i equipaments municipals. Es continuarà promovent l’ús de la

bicicleta entre els treballadors municipals de la mà de programes com el Bicifeina, i als
polígons industrials, amb el desplegament del Pla de Desplaçaments Sostenible
d’Empresa i amb la Taula de la Mobilitat.
També es fomentarà l’ús del vehicle elèctric amb més punts de càrrega a diferents
punts de la ciutat propers a equipaments. I es continuarà la renovació progressiva de la
flota municipal amb vehicles energèticament més eficients i menys contaminants
El pressupost també contempla noves accions per garantir la protecció dels espais
naturals. Així, es treballarà en un nou Pla d’usos de les platges, que oferirà més i
millors serveis com ara una base nàutica permanent que es preveu que sigui operativa
l’any 2020, nous mòduls sanitaris a la platja, amb la incorporació d’un mòdul adaptat
per a les persones amb mobilitat reduïda, i un nou equipament per a l’Oficina
d’Informació Turística i per al Servei de Policia Municipal a l’estiu a Gavà Mar.
Altres intervencions són el projecte de restauració de les jonqueres de rere duna de la
Marinada, la reparació d’illes de la Murtra, el Pla de Muntanyes del Baix i
programes i activitats per potenciar el Parc Agrari, el Parc del Garraf i els Espais
Naturals del Delta, amb la creació de camins i rutes verdes. Noves accions de
prevenció d’incendis forestals, l’arranjament de camins, el Pla forestal de la Serra de les
Ferreres, la neteja de lleres públiques i la conservació de les dunes són altres de les
accions que es posaran en marxa, així com l’elaboració d’un document únic de
protecció civil municipal.
L’educació ambiental també tindrà un especial protagonisme amb programes com la
Xarxa d’Escoles Verdes, o de reutilització i reciclatge (Mercat de Segona Mà,
campanyes d’Esmorzar sense Residus a les escoles o promoció de l’autocompostatge
casolà de la matèria orgànica. També destaquen la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Smartcities, la Setmana de l’Energia Sostenible i la Jugateca Ambiental.
Una altra de les línies d’acció se centra en intervencions a l’espai públic amb
actuacions d’asfaltat de carrers, de camins agrícoles, la millora de les instal·lacions de
clavegueram i sanejament.
Destaca l’execució del Pla d’ordenació de l’espai públic de Gavà Mar, amb un
pressupost d’1.335.500 euros, que donaran resposta als actuals problemes
d’accessibilitat i preservaran i potenciaran el caràcter de la pineda.

També es continuarà amb la redacció i execució dels projectes i obres seleccionats a
l’edició del programa participatiu de millora de l’espai públic, Junts Fem Barri que
compta amb una dotació de 500.000 €.
Finalitzaran les obres d’arranjament del carrer Rectoria (355.000 euros) donant
continuïtat a una zona pacificada al centre històric. També s’executarà l’obertura de
carrer de Rius i Taulet, amb un pressupost de 200.000 €, mitjançant una operació de
renovació i millora urbana públicoprivada que farà possible una reordenació que
millorarà la mobilitat del barri del Centre.
Especial rellevància tindran les obres de millora de la C-245 de Castelldefels a
Cornellà permetrà una millora de la via, d'infraestructura i de millora de la mobilitat
interurbana, incloent-hi actuacions per facilitar l’accés al Tanatori.
Es continuarà treballant per un espai públic més accessible, amb la millora de passos
de vianants i de supressió de barreres arquitectòniques per un import de 200.000 €.
El 2019 també es renovaran dos parcs infantils, el del passeig Maragall i el del Parc
del Mil·lenni, millorant la seva accessibilitat i incorporant jocs inclusius.
També s’avançarà en la posada en marxa de nous equipaments. A la redacció del
projecte de la nova deixalleria, i del nou equipament per a la Policia Municipal i
l’Oficina de Turisme a Gavà Mar, s’afegirà l’inici de les obres de l’edifici de la Unió
de Cooperadors, que es convertirà en un centre de referència d’innovació econòmica i
de suport a l’emprenedoria.
En matèria de planificació urbanística, es preveu l’inici dels treballs de gestió
urbanística del sector ambiental productiu dels Joncs en col·laboració amb
l’INCASOL. Es treballarà en la modificació del Pla Especial del Parc Agrari, per
incloure una iniciativa privada per a la implantació d’horts lúdics.
Continuarà la tramitació urbanística de l’Espai Roca. Un projecte fruit de la
col·laboració de l’empresa Roca i els ajuntaments de Gavà i Viladecans que permetrà la
renovació urbana d’un sector fonamentalment industrial que s’adequarà a les noves
demandes socials, econòmiques, industrials i de mobilitat suposant una millora urbana,
social i econòmica per a la ciutat.
Es consolidarà el nou barri de can Ribes amb la segona promoció d’habitatge
públic de l’IMPSOL, que començarà a construir-se el 2019. Es preveu que d’un total
de 136 habitatges protegits, la meitat serà de lloguer.

També s’impulsarà la nova Ciutat Esportiva de Can Torelló, que a més d’ampliar la
resposta a la demanda de noves instal·lacions esportives municipal, també generarà un
impacte econòmic i de projecció nacional i internacional en encabir un complex esportiu
de primer nivell. El projecte també contribuirà a una reordenació del territori, tot
integrant-lo en els valors paisatgístics i naturals de l’entorn, a la millora de la mobilitat,
i a la creació de nous espais lliure d’ús públic.
Altres projectes de fort component esportiva i/o social que començaran a definir-se el
2019 serà la Base Nàutica Permanent que permetrà el projecte de Centre de Mar o
l’obertura de la Casa de les Famílies a la Rambla.
El pressupost també incorpora una partida de 120.000 euros per iniciar el projecte
del nou vial d’accés a ca n’Espinós, una intervenció pendent des de fa anys arran de la
paralització de la Llei de Barris.
La Seguretat Ciutadana és un servei primordial i basat en un model de proximitat. El
2019 es continuarà amb el Programa contra la Prostitució i la Tracta, el Pla per la
tinença responsable de gossos, el control d’excés d’ocupació a la via pública, o el
Pla d’Intervenció Comunitària al barri d’Ausiàs March. El Servei de policia de
proximitat treballarà les problemàtiques de tots els barris i continuarà l’expansió de
l’APP de Seguretat Ciutadana. També s’insistirà en la seguretat viària, a través de
campanyes específiques i vigilància diària, i es formarà els infants i joves en matèria de
mobilitat segura, riscos d’Internet i riscos de consum de drogues mitjançant la Unitat
socioeducativa.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
El foment de l’activitat econòmica i la creació d’ocupació és una altra de les prioritats
del govern municipal per a 2019. És per això que es reforcen el compromís amb la
creació d’ocupació, el suport a les persones que cerquen feina, l’emprenedoria
innovadora i col·laborativa, i l’atracció de nova activitat econòmica a la ciutat.
Per fomentar l’ocupació, una de les accions més destacades és el nou Centre de
Recursos per l’Ocupació a la plaça Catalunya (antic Informal) que oferirà suport a les
persones aturades de forma més personalitzada i amb més facilitat d’accés que el Centre
de Suport a l’Empresa. Es desplegaran serveis i projectes adreçats al suport a les
persones en situació d’atur, mitjançant serveis personalitzats d’orientació i
acompanyament en la recerca de feina i la formació ocupacional. Així mateix, es posarà
l’accent en els programes d’orientació, formació i inserció laboral, especialment a

persones en atur de llarga durada, majors de 45 anys, o persones perceptores de la renda
mínima d’inserció.
Pel que fa a la creació d’empreses es continuarà oferint assessorament sobre el procés
de creació de l’empresa i l’anàlisi de la seva viabilitat, la cerca de finançament,
formant als nous emprenedors per tal dotar-los d’eines que millorin la gestió dels seus
negocis i assessorant-los en la consolidació. Continua el projecte Talent a les Aules, per
posar en valor de l’emprenedoria d’una forma pedagògica i potenciar el talent
emprenedor de l’alumnat de 4t d’ESO, 1r de Batxillerat, CFGM i CFGS, i es consolida
l’StartinG com Viver d’empreses de sectors innovadors, servei de domiciliació
d’empreses i espai de coworking.
El suport al teixit empresarial de la ciutat és un altre dels eixos de treball, amb una
relació directa amb les empreses per atendre les seves necessitats. En aquest sentit, es
potenciarà el programa Made in Gavà d’acompanyament a l’activitat productiva.
Es continuarà amb la implementació d’un model d’economia circular, a través del
projecte Gavà Lab d’Economia circular impulsant conjuntament amb CETAQUA i
Aigües de Barcelona, i donant suport a les empreses que vulguin millorar la seva
gestió ambiental a través de subvencions, assessorament tècnic i promovent que es
posin en contacte entre elles per generar circularitats. A més, es convocarà una nova
jornada sobre Economia Circular i Competitiva.
Una altra de les accions que veuran la llum el 2019 és la posada en marxa de la
Comunitat Unió de Cooperadors, com a impulsora de la innovació ciutadana, de
l’economia social i solidària, la digitalització i el coneixement, amb programes
d’emprenedoria col·laborativa i creació de xarxes.

NOVA GOVERNANÇA, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT
A l’àmbit de la Nova Governança, Transparència i Govern Obert, es manté el
pressupost respecte anys anteriors en una línia clara de consolidació de la tasca feta que
serà la base per avançar en nous projectes de govern obert que recullin l’aposta política
per impulsar la participació i la transparència.
La participació ciutadana serà l'instrument a través del qual s'establirà un espai de
diàleg i deliberació per la millora en la presa de decisions que ens afecten a tots. El 2019
es preveuen desenvolupar i implementar els mecanismes de participació que preveu el
nou ROM. També es destinarà una partida pressupostària a realitzar participació
ciutadana amb el jovent per desenvolupar el potencial d’idees en projectes que vagin en
línia amb el Pla de Joventut de Gavà.

Com cada any, l’aposta per la proximitat, el diàleg més informal i la generació de
confiança es continuarà vehiculant a través del programa Alcaldia als Barris i
Regidoria als Barris que comptaran amb una anàlisi més precisa i completa de la
realitat de cada territori a través d’un programa de gestió de les incidències que formuli
la ciutadania. D’altra banda es continuaran realitzant els espais dinamitzats o encetats
l’any passat on tothom on preguntar sobre qualsevol tema a l’alcaldessa i a l’equip de
govern i establir diàleg i col·laboració per la millora de Gavà.
La transparència i retiment de comptes són l’altre pilar del govern obert. En 2019 es
continuaran treballant diferents plataformes web i elements visuals, concretament un
nou web que, de manera visual, ràpida, intuïtiva, transparent i pedagògica, expliqui la
licitació que impulsa l’Ajuntament de Gavà. També es continuarà amb l’impuls del
portal de dades obertes, Gavà Obert, amb la publicació de nous conjunts de dades.
Per últim hi haurà també un salt important pel que fa a l’administració electrònica, ja
que el 2019 serà l’any de la implementació del nou gestor d’expedients, més potent que
l’actual i que permetrà millorar el servei a la ciutadania.
COMERÇ I CIVISME, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I SALUT PÚBLICA.
Es consoliden les mesures adoptades de dinamització de l’activitat comercial, incidint
en els espais de trobada i la generació de xarxes entre el sector comercial, i la formació
en matèria de salut pública. També continuen els programes de subvenció pública a les
entitats comercials, mitjançant la realització d’activitats al llarg de l’any que fomentin
els valors del comerç local.
El pressupost incrementa les partides destinades a la dinamització dels mercats
municipals. A més, es potenciaran els tallers de formació de paradistes i comerciants, i
es treballarà per la intensificació del distintiu "Gavà, Comerç de Qualitat", la
dinamització dels eixos comercials i la vinculació de Gavà Mar amb el comerç del nucli
urbà.
En l’Àmbit de la Promoció de la Ciutat i el Turisme, comença el desenvolupament del
Pla Estratègic de Turisme amb la creació de la Taula de Turisme. El pressupost
garanteix la implementació de les primeres mesures que se’n derivin d’aquest òrgan, on
hi seran presents els principals agents comercials i econòmics. A més, se seguirà
treballant en la consolidació de la Fira d’Espàrrecs i GastroGavà.
En el marc de la Salut Pública destaca l’increment de la inversió en el Cementiri
Municipal per millorar els serveis i les instal·lacions, així com les destinades al control
de colònies de gats, la tinença responsable dels animals de companyia i la gestió
dels abandonaments.

També es reforça i es continua millorant el control i prevenció de plagues, i també en
el marc de la Salut Pública i el Consum, les línies complementàries per a la protecció
dels drets de consumidors i actuacions de control d’establiments.
En matèria de Civisme es desenvoluparan campanyes adreçades a la ciutadania per
recordar i recuperar els valors quotidians que són essencials per a la convivència.

Informació i seguiment del pressupost
La ciutadania tindrà al seu abast tota la informació pressupostaria a la web de
pressupostos transparents (pressupost.gavaciutat.cat), que detalla la informació de
manera interactiva i pedagògica i exposa perquè aquesta informació és d’interès ciutadà.

