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El pressupost de Gavà per al 2018 puja a prop de 46
milions, un 4% més que el 2017
. La sostenibilitat, el foment de l’activitat econòmica i el manteniment de
les polítiques socials, les prioritats
. L’alcaldessa demana responsabilitat i coherència a tots els grups polítics
perquè situïn els interessos de Gavà com a primera prioritat
. La ciutadania podrà consultar l’execució dels comptes a través del nou
web de pressupostos
El pressupost ordinari de l’Ajuntament de Gavà per aquest exercici puja a
45.744.723,51 euros i es presenta amb situació d’equilibri entre els ingressos i les
despeses. Els comptes experimenten un creixement del 4,1% respecte a l’any passat,
sense incrementar la pressió fiscal, donat que la majoria de tributs es congelen per segon
any consecutiu. Pel que fa al pressupost consolidat, producte d’afegir els comptes de les
empreses municipals, aquest és de 46.165.779,10 euros, registrant un augment del
4,14%.
Els pressupostos per aquest 2018 han estat aprovats amb els vots favorables del PSC i el
regidor de CiU, Ramon Castellano; les abstencions de C’s i PP i els vots en contra
d’ERC, GSSP i el regidor de CiU, Antonio Rafanell.
El pressupost municipal permetrà continuar avançant en els eixos que guien l’acció de
govern municipal: més i millors serveis a les persones, preservació del medi ambient i
manteniment i millora dels barris, i dinamització econòmica per generar nova activitat.
L’alcaldessa Raquel Sánchez ha explicat que “aquests pressupostos reflecteixen que
aquest govern municipal i aquesta ciutat tenen molt clar els objectius i que també
les eines i recursos per assolir-los. Ens permeten reforçar el model de ciutat que
hem anat potenciant els darrers anys i, en aquest sentit, prioritzen tot allò que té a
veure amb la construcció d’un Gavà que atén les necessitats de les persones des
d’una perspectiva que té com a eix central la sostenibilitat”.

L’alcaldessa també s’ha referit al capítol d’inversions: “Som a la recta final del
mandat i veuran la llum projectes molt importants, com la pista coberta del
Marcel·lí Moragas, la urbanització del carrer del Riu Anoia o l’obertura del carrer
de Rius i Taulet, així com les inversions al barri de Gavà Mar. També començarem
a executar el pla d’accessibilitat i, molt important, el nou sistema de recollida de
residus. I a més continuarem amb les inversions als equipaments esportius i a les
escoles públiques”.
Raquel Sánchez ha explicat que s’ha mantingut converses amb tots els grups municipals
“perquè poguessin fer aportacions, esmenes o observacions a aquests pressupostos,
d’aquí que incorporin programes sorgits d’aquest diàleg sincer i d’aquesta
voluntat de construir consensos amplis”. L’alcaldessa ha afegit que aquest diàleg es
mantindrà durant l’execució dels comptes i ha demanat “responsabilitat i coherència
a totes les formacions polítiques i, específicament a aquelles que fins a l’any passat
votaven a favor. Ho haguessin pogut continuar fent perquè aquests comptes
segueixen la línia d’allò que es va acordar, però potser ara tenen altres prioritats”,
en referència al grup municipal d’ERC. L’alcaldessa ha reclamat que tots els grups
municipals “posin els interessos de Gavà com a primera prioritat”.
L’alcaldessa ha recordat que els pressupostos no es van poder debatre i aprovar al ple de
novembre degut al context polític existent a Catalunya.
Les principals accions
Quant als serveis a les persones, el pressupost de 2018 permetrà impulsar dos
importants equipaments esportius: la nova pista coberta de l’escola Marcel·lí Moragues,
que afronta la recta final d’execució, i el Centre de Mar, dedicat a les activitats
nàutiques. A aquestes instal·lacions s’afegirà la remodelació integral de la Zona
Esportiva de can Torelló, que anirà de la mà de noves inversions en la millora i
modernització de les instal·lacions esportives actuals.
En l’àmbit mediambiental en destaca la posada en marxa d’un nou sistema de
recollida dels residus urbans. El nou model, que té l’objectiu de millorar notablement
les taxes de reciclatge, comportarà la renovació dels contenidors de les cinc fraccions i
la modernització i ampliació de la flota de vehicles, que incorporaran sistemes de
càrrega lateral i seran 100% elèctrics o impulsats amb gas natural. La primera fase
d’implementació del nou sistema tindrà lloc aquest 2018, i la segona i última durant el
pròxim exercici.
El pressupost municipal de 2018 també permetrà avançar en la millora de l’espai
públic. El desenvolupament del Pla director de Gavà Mar; la renovació urbana del barri

de can Tries amb la continuació de l’arranjament del carrer del Riu Anoia, la
remodelació del carrer de la Rectoria i l’obertura del carrer de Rius i Taulet són les
actuacions més destacades.
La planificació urbanística també passa per continuar amb el desenvolupament del
sector ambiental productiu dels Joncs, així com amb el procés de transformació de
l’Espai Roca per adequar l’actual sector industrial a les noves demandes socials,
econòmiques i de mobilitat.
A aquests grans projectes s’afegiran altres de foment de l’activitat econòmica i
l’ocupació, entre ells la posada en marxa del Nou Centre de Recursos per l’Ocupació a
la plaça Catalunya (antiga seu de l’Informal) i la creació d’ajuts econòmics per
incentivar que els joves estudiants de la ciutat puguin fer pràctiques remunerades en
empreses del municipi.
Reducció del deute i impostos congelats
El deute municipal se seguirà reduint. Passarà dels 29,6 milions d’euros euros (641euros
per habitant) a 26,7 milions (478 euros per habitant). La ràtio d’endeutament baixarà
així del 67,02% al 58,65%, un percentatge que se situa lluny del límit del 110% que
marca la Llei d’Hisendes Locals. “Ens situem molt per sota del límit legal i estem
molt satisfets d’aquesta bona gestió econòmica i financera que ens dona capacitat
per generar estalvi, per generar recursos i, a més, per amortitzar el deute”, ha
afirmat Sánchez.
Pel que fa a la fiscalitat, per al 2018 l’Ajuntament ha congelat l’Impost de Béns
Immobles (IBI) i la pràctica totalitat dels impostos i taxes municipals. A més, es
mantenen els imports d’altres dels impostos més generalitzats com és l’Impost de
Vehicles, l’IAE i l’ICIO. Tot i això, es preveu un augment del 3,63% en els ingressos
per impostos directes, un increment procedent bàsicament de les plusvàlues, una major
activitat econòmica i la implantació de noves empreses.
L’alcaldessa ha afirmat que “incrementem el pressupost sense necessitat
d’augmentar la pressió fiscal sobretot en aquells tributs que tenen una incidència
més directa en les economies domèstiques. No només congelem l’IBI i altres
impostos sinó que també aprovem tot el seguit de subvencions per a les famílies i
als col·lectius amb més dificultats per abonar aquests tributs”.
Per contra, disminueixen en un 0,82% les estimacions de transferències i
subvencions d’altres administracions. Es preveu una millora de les transferències de

l’Estat en un 2,4%, fruit de l’increment del PIB i de la regla de despesa. Respecte als
ingressos de la Generalitat, s’espera una petita reducció tot i que l’administració
autonòmica ja acumula un retard en el pagament dels seus compromisos. A data
d’octubre de 2017, el deute puja a 1.256.920 euros, una xifra que representa més de la
meitat de l’aportació prevista per al 2018.
Les despeses en béns i serveis augmenten un 11,24%, bàsicament en serveis a la
ciutadania. També augmenten un 3,66% les despeses per transferències destinades a
millores en la prestació de PRESEC i noves subvencions i ajuts als ciutadans. També es
preveuen inversions de reposició en escoles i equipaments esportius, així com en
equipaments informàtics i de xarxa.
Les inversions directes finançades amb estalvi corrent passen a ser de 401.211,35 €.
Unes dades que permeten seguir amb el pla d’inversions municipals, que preveu una
despesa total pel mandat d’uns 6 milions d’euros, sent el volum total de la inversió, amb
l’aportació d’altres administracions, de prop de 25 milions d’euros.

Les prioritats del pressupost
L’increment de les accions socials amb més ajudes a les persones, les polítiques
mediambientals amb el nou sistema de recollida d’escombraries, la promoció
econòmica per generar noves activitats, la preservació de l’entorn natural i la
dinamització comercial són eixos centrals dels pressupostos pel 2018.
El capítol destinat als Serveis a les Persones continua sent el més elevat, amb un 29%,
seguit de la partida destinada al manteniment de la ciutat, amb el 26%, i als serveis
generals, amb el 18%. La partida de prevenció i seguretat ciutadana suposa el 10%, el
pagament del deute un 8%, i la promoció de la ciutat, ocupació i foment econòmic
representa el 5% del pressupost, i un 4% es destina al capítol urbanístic.

La distribució pels diferents àmbits és la següent:
ÀMBIT

2018

VARIACIÓ
RESPECTE A 2017

BENESTAR I ACCIÓ SOCIAL

13.255.561,60

6,83%

NOVA GOVERNANÇA I ECONOMIA

13.079.539,56

-1,35%

736.763,25

18,14%

CIUTAT I TERRITORI

17.420.900,69

5,49%

COMERÇ, CIVISME I PROMOCIÓ DE LA
CIUTAT

1.251.958,41

10,20%

PROMOCIÓ ECONÒMICA

*Total pressupost 2018

BENESTAR I ACCIÓ SOCIAL
Les polítiques socials continuen sent un pilar del pressupost amb un increment de
12,32%, amb l’objectiu d’impulsar noves accions de suport a les persones i les famílies.
Exemples d’aquest increment:
SERVEIS PERSONALS
Acció social
Projecte Educatiu
Cultura, Esports i Patrimoni
Equipaments

2017

2018

VARIACIÓ

2.236.590

2.682.244

19,93%

214.020

254.796,81

19,05%

1.745.880

1.808.054

3,56%

223.560

273.560

22,37%

*Inclou subministraments, serveis i transferències corrents

Enguany es desenvoluparan dos projectes educatius fonamentals per fer de Gavà una
ciutat educadora: el Projecte Educatiu de Ciutat 2018-2022 (PEC) i el Pla Educatiu
d’Entorn (PEE). El nou PEC s’està elaborant amb la participació activa de la
ciutadania gavanenca i garantirà que les escoles, entitats i agents implicats en l’educació
treballin de forma conjunta en les polítiques educatives de la ciutat. Per la seva banda, el
PEE desenvolupa accions per donar resposta a les necessitats educatives en diferents

àmbits de la vida dels infants i els joves impulsant projectes de millora de l’èxit escolar
i promovent l’educació en valors.
Per millorar l’èxit escolar es continuarà implantant el Mètode Glifing potenciant la seva
utilització per part de les famílies. Les beques a l’entorn escolar comptaran amb una
nova beca per a menjador d’infants de llars d’infants pública. La dotació serà de
281.000€ per garantir la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament infantil: beques
de llibres, per extraescolars, sortides escolars, activitats d’estiu, beques menjador per
secundària i es complementaran les beques menjador del Consell Comarcal. Per a obres
de millora en els centres educatius públics es destinaran 180.000€.
Aquest 2018 es consolida el Nou Espai Sant Jordi com a seu dels programes formatius
en el camp dels idiomes, la cuina i la gastronomia, les noves tecnologies, la salut i el
benestar, el món artístic i humanístic. Com a novetat s’incorporen propostes dirigides al
lleure per a compartir en família amb activitats com ara cuina per a pares i mares i
infants, costura en família per compartir el lleure en un format cultural i cívic.
En l’àmbit esportiu, s’impulsaran dos importants equipaments esportius per la ciutat: el
Centre de Mar, dedicat a la pràctica i aprenentatge d’activitats nàutiques, que estarà
ubicat a Gavà Mar, a les actuals instal·lacions del centre cívic i solar adjacent; i la
cobertura de la pista de l’escola Marcel·lí Moragas que permetrà disposar d’un nou
espai per a la pràctica esportiva, tant de l’escola, com dels clubs de la ciutat i jocs
escolars. Així mateix, es preveu una remodelació integral de les instal·lacions de la
zona esportiva de Can Torelló i s’invertiran un mínim de 100.000 € en el
manteniment, modernització i millora de les actuals instal·lacions esportives.
La inclusió es continuarà potenciant amb el desenvolupament del Pla Local per a les
persones amb discapacitat de Gavà. També es mantindran els casals inclusius d’estiu
i el reforç en monitoratge a les escoles que tenen Unitats de Suport a l’Escolarització
Especial (USEE). Gavà Inclusiva comptarà amb una dotació de 92.000 euros.
D’altra banda, la Plataforma Gavà Solidària iniciarà els treballs per poder transformar
els bancs d’aliments en una botiga solidària. Els usuaris podran escollir ells mateixos
els aliments que necessiten. D’altra banda, es continuarà amb el desenvolupament del
Punt de Voluntariat amb l’objectiu d’incrementar el nombre de persones que fan
voluntariat i facilitar la seva acció a les entitats. Així mateix, i com a ciutat acollidora,
Gavà treballa amb la Creu Roja per facilitar la vinguda de 4-5 famílies a la ciutat.
Amb l’objectiu de conèixer l’opinió i necessitats dels gavanencs i gavanenques es
crearan dos espais de participació: el Consell d’Infants, perquè els més petits diguin la

seva, i el Fòrum d’Envelliment Actiu per construir una ciutat més amable i saludable
amb la gent gran.
Les polítiques adreçades als joves s’amplien amb noves iniciatives com ara el pack
Gavà Jove, amb el carnet jove amb descomptes en equipaments i comerços; les
beques de transport per ajudar a la mobilitat vinculada amb els estudis
postobligatoris; l’increment dels espais d’oci, consolidant l’oferta musical i artística,
potenciant un espai jove a la Festa Major, i el circuit musical i l’art urbà vinculat als
grafitis. Per la seva banda, la Casa Gran consolida els seus espais de participació i
serveis, iniciant un servei d’atenció i assessorament a joves de caire psicològic.
L’Ajuntament reafirma el seu compromís vers el foment de la igualtat de gènere amb
dos objectius: la promoció de la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la violència
masclista i el suport a les dones que la pateixen. En aquest sentit s’incrementa la
formació específica al Servei d’Informació i atenció a les dones (SIAD), es treballa en
l’eradicació de la prostitució amb la col·laboració d’entitats socials que treballen amb
les prostitutes donant suport per a la sortida de la prostitució i facilitant mesures
sanitàries i, es posa en marxa una nova edició del programa “Ponts cap a l’Ocupació”
que facilita la inclusió de les dones més desfavorides en el mercat de treball.
La cultura i la difusió del nostre patrimoni es tradueix en un nou impuls del Cicle i la
Comissió del teatre amateur i la Nit del Teatre; el programa Cultura i Art Urbà
“Murs Lliures”, posant a disposició dels artistes més murs de la ciutat i generant
xarxes entre col·lectius; manteniment de l’Espai Escènic-Escola d’Arts Escèniques de
Gavà i el programa Gavà amb el Circ.
També cal remarcar l'elaboració del Pla de Lectura per part de la Xarxa de
Biblioteques per promoure l’hàbit de la lectura entre els infants, la segona edició del
concurs d’escriptura dramàtica Ciutat de Gavà “Paraules en escena” i ampliació i
reforma del Museu de Gavà, actualitzant les seves exposicions permanents i
dinamitzant el seu fons són altres dels projectes a desenvolupar en 2018.
CIUTAT I TERRITORI
El pressupost de 2018 s’incrementa en un 5,49%, destinant un total 17.420.900 euros a
la posada en marxa noves accions encaminades a fer de Gavà una ciutat neta, garantir
la protecció i preservació dels espais naturals, la seva biodiversitat i garantir el
funcionament de la ciutat amb eficiència i eficàcia.
Amb aquest objectiu les partides augmenten de la següent manera:

CIUTAT I TERRITORI

2017

2018

VARIACIÓ

Medi Ambient

434.740

598.510

35,60%

Urbanisme

467.020

487.146, 13

4,31%

Seguretat Ciutadana i Mobilitat

240.300

345.800

43,90%

Ad. General i Manteniment de la
Ciutat (sense PRESEC)

236.100

324.630

37,50

Ad. General i Manteniment de la
Ciutat -PRESEC

9.654.150

9.935.928

2,92%

*Inclou subministraments, serveis i transferències corrents

Un dels reptes més importants el constitueix la posada en funcionament d’un nou
sistema de recollida dels residus urbans en contenidors, esdevenint una aposta
decidida i ambiciosa per a la millora de la gestió dels residus a la nostra ciutat. Aquest
nou sistema combina diferents sistemes en funció de la fracció que es tracti, per un
sistema molt més homogeni. Així, les 5 fraccions principals en les quals es segreguen
els residus urbans (rebuig, orgànica, paper/cartró, envasos i vidre) es recolliran amb el
sistema de càrrega lateral, utilitzant un únic model de contenidor i permetent així
optimitzar la recollida selectiva. El desplegament del nou sistema de recollida es preveu
en dues fases, una el 2018 i la segona, el 2019. Per donar a conèixer aquest nou sistema
es posarà en marxa una campanya de comunicació que s'integrarà dins el paraigua de la
campanya “Gavà naturalment” i vol contribuir a incrementar el percentatge de recollida
selectiva i de reciclatge.
La millora de les nostres platges i els serveis que s’ofereixen quedaran recollits en el
nou Pla d’usos amb la creació d’una base nàutica permanent que es preveu sigui
operativa l’any 2019, la incorporació d’un nou mòdul adaptat per a l’ús de persones
amb mobilitat reduïda i la millora de la campanya de prevenció i vigilància de platges.
Altres actuacions que es posaran en marxa són: la conservació de dunes, el projecte de
restauració dels Aiguamolls de Labors Agrícoles, reparació d’illes de la Murtra,
programes i activitats per a potenciar el Parc Agrari i el Parc del Garraf, el
redescobriment d’espais naturals de gran interès -el Delta, camins i rutes verdes-, el
servei de prevenció d’incendis, arranjament de camins i neteja de lleres públiques.
D’altra banda, tindran un especial protagonisme diferents programes com la Xarxa
d’Escoles Verdes o el Programa de Reutilització i Reciclatge com el Mercat de
Segona Mà, la Setmana de la Mobilitat Sostenible, el Dia de l’Energia i la Jugateca.

L’eficiència energètica és un altre dels reptes de 2018. L’actualització del Pla d’acció
per a l’energia sostenible i el clima continuarà el seu desenvolupament amb accions
que tenen com a objectiu l’estalvi energètic i complir amb els objectius de reducció de
les emissions de CO2 per al 2040. En aquesta línia s’emmarquen actuacions com la
substitució de tots els punts de llum dels carrers de la ciutat per lluminàries LED, la
millora de la il·luminació nadalenca en estalvi energètic i la seva actualització i la
implantació d’un sistema d’informació i gestió energètica dels consums municipals
d’electricitat i aigua.
L’Ajuntament continua amb la seva aposta per un creixement i desenvolupament
econòmic sostenible, promovent un canvi en la mobilitat, apostant per models més
sostenibles, que potenciïn sistemes de mobilitat més eficients que redueixin les
emissions de GEI.
Amb aquest objectiu es consolidarà la implementació del Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible amb accions com l’ús del transport públic, i el Pla de Mobilitat d’estiu per
pacificar aquelles zones de major impacte de vehicles, aplicant mesures que han
funcionat i implementant noves accions. Es promourà l’ús de la bicicleta potenciant
els espais ciclables a la ciutat, millorant el carrer de Barcelona que enllaçarà el nucli
urbà, i l’estació amb l’av. de Bertran i Güell, els polígons industrials i la platja.
D’altra banda, es crearà la nova estació d’aparcament per a bicicletes a la Renfe amb
pressupost i gestió de l’AMB, l’augment de Bicibox al polígon industrial i els
ancoratges d’aparcaments de bicicletes a edificis i equipaments de la ciutat. També es
preveu la posada en marxa el Pla de desplaçaments sostenibles d’empresa amb la
Taula de Mobilitat.
A més, el Pla de Manteniment Integral contempla impulsar la senyalització
horitzontal de la ciutat que ens permetrà renovar íntegrament la pintura viària,
s’implantaran les zones 30, es promourà un canvi als hàbits modals de la ciutat, fent
possible la coexistència dels vehicles, bicicletes i vianants, tot generant una ciutat més
segura, més saludable i més dinàmica.
A la via pública es portaran a terme actuacions d’asfaltat de carrers, de camins
agrícoles, la millora de les instal·lacions de clavegueram i sanejament, la construcció de
la barrera antidescàrregues de la riera dels Canyars per evitar abocaments a la seva
llera en episodis de pluges excepcionals. i l’actuació de bombeig al carrer Llançà
amb Av. Europa. Es continuarà amb l’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€. Així mateix, es convocarà una nova edició
d’aquest procés de participació ciutadana.

Una fita també important serà el desenvolupament del Pla Director de l’espai públic
de Gavà Mar que permetrà planificar les futures actuacions a la zona, millorant els seus
carrers, executant una primera fase del projecte de millora d’accessibilitat, renovació de
paviments i actuació de l’arbrat sota un pressupost de 812.000€.
Cal destacar també que es destinen 200.000€ en matèria d’accessibilitat per la
realització de projectes i la seva execució, continuant el procés de supressió de barreres
arquitectòniques als vials de la ciutat seguint el pla que l’Ajuntament executa de forma
continuada.
Enguany s’executaran les obres d’arranjament dels carrers de la ciutat, per a millorar
l’accessibilitat, adequar voreres, pavimentació, i millorar la seva mobilitat, com la
segona fase del carrer Anoia al barri de Can Tries amb 400.000€, el carrer Rectoria
amb 200.000€, l’execució de l’obertura del carrer Rius i Taulet, amb un pressupost
de 200.000€ mitjançant una operació de renovació i millora urbana público-privada que
farà possible una reordenació que millorarà la mobilitat del barri del Centre.
L’adjudicació de 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, al carrer s’Isaac Peral a la zona
del Camí Ral sota una inversió de 68.000€.
També cal destacar la finalització de la nova Pista Esportiva de l’Escola Marcel·lí
Moragas, per tal de millorar l’equipament del centre Escolar i, al mateix temps,
millorar l’oferta esportiva de la ciutat en horari no lectiu del centre amb una inversió de
1.812.341 €.
Dins el marc de la planificació urbanística es continuarà desenvolupant el sector
ambiental productiu dels Joncs en col·laboració amb l’INCASOL gràcies al Pla
Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques del Delta del Llobregat. S’iniciarà la
modificació del Pla Especial del Parc Agrari, per incloure una iniciativa privada per a la
implantació d’horts lúdics amb un component social i complementari a l’activitat
agrària.
També tindrà continuïtat el procés de transformació del Sector Roca, amb el programa
d'informació ciutadana de l'Avanç de Planejament i la seva tramitació urbanística. 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.
La Seguretat Ciutadana esdevé un servei essencial per la ciutat per tal de garantir la
convivència i el lliure exercici dels drets i les llibertats de la ciutadania. En aquest sentit
el treball de proximitat resulta cabdal i és per això que es potencien les aplicacions
tecnològiques com l’APP de Seguretat Ciutadana amb un import de 8.500€. De la
mateixa manera, es manté el servei de control de trànsit amb càmeres que suposa un
gran avanç tecnològic i de seguretat, destinant 16.500€.
També es mantenen els programes de forma transversal amb Serveis Socials, Mediació,
Igualtat. El Pla d’Intervenció Comunitària al barri d’Ausiàs March, el Programa
contra la Prostitució i la Tracta, el Pla per la tinença responsable de gossos són
alguns exemples d’aquest treball multidisciplinar.
Quant a PRESEC, el pressupost s’incrementa en un 2.99% respecte a l’any 2017, amb
una dotació per part de l’Ajuntament de 9.935.928 € i un pressupost total de 10.294.105
euros. Les principals accions estaran encaminades a aconseguir una ciutat cada cop més
neta. És per això que es modernitza la flota amb la incorporació d’equips especialitzats i
la substitució dels actuals vehicles de gasoil o gasolina per elements de gas natural o
100% elèctrics, es creen nous serveis de neteja al mateix temps que es reforça el servei i
es millora el servei de recollida de poda.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
El foment de l’activitat econòmica i la creació d’ocupació és una de les prioritats de
l’equip de govern per a 2018. És per això que es reforcen les accions de suport a les
persones que cerquen feina, l’emprenedoria innovadora o l’atracció de nova activitat
econòmica a la ciutat. El pressupost total és de 736.763 € un 18,14% més respecte al
2017.
Quant al foment de l’ocupació s’engeguen diferents accions com ara 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; programes de formació i inserció laboral adreçats a majors de
45 anys o persones perceptores de la renda mínima d’inserció, i, en especial, el
programa de la Garantia Juvenil, amb programes com Joves per l’Ocupació i Fem
Ocupació per a Joves, entre altres. També es posaran en marxa nous programes de
suport emocional i aprenentatge de noves eines i recursos (coaching) a persones
aturades en la recerca de feina, i ajudes a les empreses en les quals realitzen les seves

pràctiques curriculars els joves de Gavà, o a joves universitaris que desenvolupen
projectes innovadors.
Pel que fa a la creació d’empreses s’ofereix 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. En aquest sentit es manté el projecte Emprenedoria
a les aules, per posar en valor l’emprenedoria d’una forma pedagògica i potenciar el
talent emprenedor de l’alumnat de 4rt d’ESO, 1r de Batxillerat, CFGM i CFGS; es
consolida l’StartinG com Viver d’empreses de sectors innovadors, servei de
domiciliació d’empreses i un espai de coworking on les persones emprenedores
disposin d’espais compartits que afavoreixin la creació de projectes d’economia
col·laborativa.
El suport al teixit empresarial de la ciutat és un altre dels eixos dels pressupostos amb
un treball estret amb les empreses i les seves necessitats, fent les visites de prospecció,
el servei d’informació, afavorint els contactes i la creació de xarxes entre elles per fer
possibles nous projectes. En aquest apartat cal destacar la implementació d’un model
d’economia circular al municipi, donant suport a les empreses que milloren la seva
gestió ambiental a través de subvencions i posant-les en contacte entre si per generar
circularitats; la potenciació del programa Made in Gavà com a senyal d’identitat i
potenciació de les empreses locals, i accions de millora dels polígons industrials.

NOVA GOVERNANÇA, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT
A l’àmbit de la Nova Governança, Transparència i Govern Obert es consolida el
pressupost d’anys anteriors que puja a 207.000€ per tal de mantenir la tasca realitzada
fins ara i, avançar en nous projectes de govern obert que recullin l’aposta política per
impulsar la participació i la transparència.

NOVA GOVERNANÇA I
ECONOMIA
Govern Obert, Administració
Electrònica i Participació
Serveis Generals i Gestió Interna

2017

2018

VARIACIÓ

207.000

207.000

0%

2.250.210

2.461.942,52

9,41%

*Inclou subministraments, serveis i transferències corrents

La participació ciutadana serà l'instrument a través del qual s'establirà un espai de
diàleg per fer de Gavà la ciutat que tots i totes volem. En 2018 es portarà a terme la
tercera edició de Junts Fem Barris esdevenint el procés participatiu principal on la
ciutadania triarà els projectes que es posaran en marxa sota un pressupost d’inversió de
525.500 euros.
L’aposta per la proximitat per conèixer de primera mà les problemàtiques i demandes de
la ciutadania estarà vehiculada en el programa Alcaldia als Barris i Regidoria als
Barris.
La transparència i retiment de comptes són l’altre pilar del govern obert. En aquest
sentit es continuarà treballant en diferents plataformes web i elements visuals. A la
web del PAM i del seguiment d’execució que ja tenim activa s’incorporaran millores
perquè sigui més transparent i més accessible al titular. A més, es posen en marxa nous
mecanismes com la web de pressupostos on de manera pedagògica s’explicarà la seva
execució.
Quant a l’administració electrònica es crearan i desenvoluparan sistemes d’informació
automàtics i telemàtics per millorar la comunicació amb la ciutadania per tal que pugui
fer els tràmits administratius de manera més còmoda i senzilla tot aprofitant els
instruments que faciliten les TIC.

COMERÇ, CIVISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I SALUT PÚBLICA.
Durant el 2018 l’activitat econòmica seguirà sent una de les principals prioritats amb la
posada en marxa d’accions en coordinació i de la mà de les entitats, associacions i
agents comercials i socials del municipi.
En el marc de la salut pública es mantenen i es posen en marxa diferents iniciatives amb
l’objectiu de mantenir una bona qualitat dels serveis assistencials i una ciutat neta i de
qualitat amb campanyes de civisme. Totes dues partides s’incrementen amb la finalitat
de promoure la inversió econòmica al nostre territori i conscienciar la ciutadania sobre
la importància de promocionar els valors de Gavà. En concret:
COMERÇ, CIVISME I
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Comerç, Civisme i Promoció de la
Ciutat
Sanitat

2017

2018

VARIACIÓ

268.120

302.820

12,94%

198.000

7,03%

185.000

*Inclou subministraments, serveis i transferències corrents

S’incrementen les partides destinades a la dinamització comercial: la Fira
d’Espàrrecs, que es renovarà, continuarà sent el tret identitari de Gavà. Noves accions
de potenciació dels Mercats Municipals, i la creació de la Festa del Comerç, com a
punt de trobada, debat i reconeixement del comerç local, són altres accions previstes.
El Pla de Dinamització Comercial es potencia amb tallers de formació de paradistes i
comerciants, treballant per una major implementació del distintiu "Gavà, Comerç de
Qualitat", la dinamització dels eixos comercials i la vinculació de Gavà Mar amb el
comerç del nucli urbà.
El Pla Estratègic de Turisme marcarà les línies i eixos centrals a desenvolupar en
l’actual i futura promoció de Gavà. Un Pla que serà transversal i viu, on els diferents
agents de la ciutat es puguin integrar i aportar accions i experiència, a través de
l’establiment de la Taula de Turisme, òrgan integrat pels principals agents de la ciutat
per debatre i consensuar les mesures en l´àmbit de Turisme.
En el marc de la Salut Pública s’incrementen les partides pressupostàries destinades al
control d’animals de companyia, accions per millorar la convivència veïnal, el
control i prevenció de plagues i la comunicació a la ciutadania. Programes de
protecció i promoció dels serveis de Sanitat en l’àmbit educatiu i a la gent gran,
inspeccions als establiments, defensa dels Drets del Consumidor, la formació als
professionals, la millora de la gestió del Cementiri Municipal o la Nova Ordenança
Municipal de Serveis Funeraris són accions que es posaran en marxa al llarg del 2018.
En matèria de Civisme es desenvoluparan campanyes adreçades a la ciutadania per
recordar i recuperar els valors més essencials per a la convivència a la nostra ciutat.
NOU WEB DE SEGUIMENT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
L’Ajuntament de Gavà ha creat un portal web de pressupostos transparents
(pressupost.gavaciutat.cat). L’objectiu no és només mostrar la informació
pressupostària de manera interactiva i pedagògica sinó relatar també perquè aquesta
informació és d'interès ciutadà. Segons l’alcaldessa, “aquest web és una mostra del
compromís d’aquest govern amb la transparència, amb la participació, amb el
retiment de comptes. Hem estat guardonats i reconeguts en diferents àmbits i
fòrums pel seu treball i esforç en aquesta matèria: l’Open Data, el portal de dades
obertes, el del PAM... Aquesta nova eina permetrà oferir tota la informació dels
pressupostos sense cap tipus de filtre i d’una manera molt més accessible i
intel·ligible”.
La pàgina aporta un element innovador respecte a altres webs de pressupostos. Les
dades s’obtenen de forma automàtica des del portal d’Open Data, de manera que la
càrrega d’aquestes és automàtica i s’obtenen directament de les diferents bases de dades
de l’Ajuntament. El resultat és un web més traçable i transparent. Tanmateix, el web

aporta un valor afegit respecte al portal d’Open Data, ja que genera una nova visió a
partir de la publicació de les partides pròpies d’un pressupost.
A més inclou diferents apartats: una visió global, on conèixer de manera general i
gràfica els ingressos i despeses; les polítiques que guien la distribució de la despesa; les
despeses i els pagaments, i l’espai “Els meus impostos”, un simulador que permet
conèixer l’aportació estimada a les diferents accions que es desenvolupen al municipi.
Per altra banda, el 8 de febrer l’Ajuntament presentarà els comptes municipals a la
ciutadania en l’Audiència Pública. Serà a partir de les 18.30 hores a la Sala de Plens.

