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El pressupost de Gavà per al 2020 puja a 54,5 milions,
un 8,24% més que el 2019
. Territori i Estratègia Econòmica són els àmbits de major increment per
donar resposta a la nova etapa de transformació de Gavà i a la projecció
de la ciutat
. L’economia circular i els sectors productius ambientals eixos, juntament
amb la dotació d’habitatge i els projectes urbanístics, eixos d’acció bàsics
. Els comptes consoliden polítiques bàsiques com els serveis a les persones
i el manteniment de la qualitat de l’espai públic
El pressupost global de l’Ajuntament de Gavà per al 2020 manté una dinàmica positiva
i creix un 8,24% respecte l’any passat. Els comptes municipals pugen a 54.467.169,27
euros i es presenten en situació d’equilibri entre els ingressos i les despeses. Aquesta
evolució a l’alça confirma l’evolució positiva dels pressupostos, tal com reflecteix el
següent gràfic:

L’increment dels comptes municipals s’ha traduït en un augment de la despesa per
habitant, que ha passat dels 897€ al 2015 a 1.166 en 2020.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez ha afirmat que “els comptes municipals pel
proper exercici confirmen la bona salut econòmica de l’Ajuntament i el ferm
compromís de continuar garantint els serveis i prestacions que són necessaris pel
conjunt dels gavanencs i gavanenques i mantenir la qualitat de l’espai públic”.
Es tracta del primer pressupost del mandat municipal, amb els nous àmbits del
cartipàs i les polítiques marcades. En aquest sentit, prioritza les accions necessàries per
abordar els projectes de transformació, renovació i millora de Gavà, un procés que en
aquest mandat evolucionarà clarament i que es farà a un ritme gradual, a l’escala de la
ciutat i integrant els canvis a l’entorn.
Sánchez ha manifestat que “precisament per ser els primers pressupostos del
mandat han de permetre establir les bases del Gavà del futur i començar a
materialitzar els projectes que han de marcar el progrés de la nostra ciutat”. Al
mateix temps, ha mostrat la seva il.lusió per aquest nou mandat que s’ha iniciat tot
afirmant que “començarem a veure el resultat de la feina realitzada en els darrers
anys i del model de ciutat que hem anat construint. Hem fet un esforç molt
important de cara a la modernització amb nous models econòmics, en accions per
per una ciutat molt més inclusiva, molt més sensible socialment i des d’una
perspectiva de gènere i més compromesa amb el medi ambient i la sostenibilitat”.
Raquel Sánchez ha parlat que “s’impulsen dos aspectes que esdevenen essencials per
construir el futur de Gavà: el desenvolupament urbanístic plenament integrat en el

territori, amb la transició ecològica com a referència i el desenvolupament
econòmic, i la projecció en el marc de l’àrea metropolitana amb l’economia
circular i els sectors productius ambientals com a segell distintiu”.
L’alcaldessa ha reforçat el compromís de l’Ajuntament per “mantenir i respectar els
principis de l’Agenda de la Sostenibilitat, els compromisos amb el canvi climàtic, el
respecte a l’entorn i al medi ambient han de guiar i definir el desenvolupament
urbà, social i econòmic de la nostra ciutat”.

Creixement en totes les àrees de govern
Els pressupostos pel proper exercici permetran cobrir les necessitats primordials dels
gavanencs i gavanenques. D’aquí que els Serveis a la Persona representin la proporció
més elevada dels comptes municipals. De cada 100 euros de despesa, 28 es destinen a
les persones. Li segueix l’apartat de Manteniment de la Ciutat amb l’objectiu de
millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Gavà.

El capítol destinat als Serveis a les Persones s’incrementa en un 10,89%, el
corresponent a l’Estratègia Econòmica i Ocupació un 11,00%, i el Desenvolupament
del Territori i la Transició Energètica un 69,03%. Pel que fa a Nova Governança
(govern obert, administració electrònica i participació) s’incrementa en un 6,46% i
el destinat a Espai Públic un 0,48%.
Pel que fa a les despeses en béns i serveis corresponents al capítol 2 augmenten un
11,02% i capítol 4 un 14,89%. Aquestes partides estan bàsicament destinades a finançar

els serveis que presten les empreses municipals i a consolidar les subvencions i els ajuts
als ciutadans. D’altra banda, a través de GTI amb un pressupost de 1.527.626,46€ es
desenvoluparan els projectes estratègics en l’àmbit territorial.
El capítol I de despeses de personal creix un 12,13%. Una pujada motivada pels
increments legals previstos, la inclusió en el pressupost de vacants que els darrers anys
no s’han inclòs per la forta contenció de la despesa corrent i el creixement fruit de nous
projectes com la nova escola bressol i la participació en el projecte Gavius.
Reducció del deute
Raquel Sánchez ha afirmat que “en els darrers anys s’han produït estalvis
importants en la càrrega financera gràcies a la bona gestió econòmica que han
permès la reducció del deute municipal”. Aquests estalvis permeten augmentar les
despeses i les inversions, i consolidar la línia dels darrers anys de solvència dels
comptes municipals. Durant l’exercici 2019, la càrrega financera de l’Ajuntament
s’ha situat en el 2,97%. Un percentatge que permet obtenir 1.930.251,75€ per
destinar a serveis i prestacions als ciutadans.
Seguint aquesta línia, a finals de 2020 es preveu una reducció del deute en termes
absoluts de 2.780.523,79 euros i un endeutament total de 21.008.565,39€. En els darrers
dos anys la reducció ha passat de 508,76€ per habitant el 2019 a 449,22 a finals de
2020. La ràtio d’endeutament passa així del 50,1% de l’any 2018 a un 38,81% l’any
2020, molt lluny del límit del 110% que marca la Llei d’Hisendes Locals.

Fiscalitat
Desprès de tres anys de congelació de la gran majoria de tributs, en 2020 l’Ajuntament
aplicarà l’increment del 3% al valor cadastral proposat per la ponència del Cadastre
(organisme depenent del Ministeri d’Economia i Hisenda) a l’Impost de Béns Immobles
(IBI). Aquest augment del 3% es fa extensiu a alguns impostos i taxes municipals com
ara la d’escombraries domiciliàries que passen del 71,6 als 73,82 euros, la d’entrada de
vehicles i la d’ocupació de la via pública. D’altra banda, es congelen l’impost de
vehicles de tracció mecànica i s’incorpora una nova exempció al primer vehicle d’una
persona amb discapacitat; l’impost d’activitats econòmiques i la zona blava.
L’obligat increment salarial dels treballadors públics, així com dels contractes a
proveïdors arran del nou salari mínim interprofessional, han fet necessària la millora
dels ingressos per tal de mantenir els serveis actuals i afrontar les inversions que han de
donar resposta a noves necessitats perquè la ciutat continuï avançant.
Les ordenances fiscals establiran un recàrrec del 50% sobre els habitatges buits per
un període de dos anys amb l’objectiu de reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentarne la disposició de lloguer. I hi haurà una bonificació del 95% de la quota íntegra de
l’impost per als immobles d’ús residencial destinats a lloguer amb renda limitada.
Es mantenen les ajudes a diferents col·lectius: subvencions del 50% per a persones en
atur de llarga durada que hagin treballat un màxim de 45 dies en els últims dos anys,
persones majors de 65 anys i famílies monoparentals, així com bonificacions a totes les
famílies nombroses i als titulars de noves construccions i obres de rehabilitació integral.
També es manté la subvenció del 100% per a persones majors de 65 anys fins a
determinant nivell de renda, la bonificació del 20% en cas d’autogestió de la fracció
orgànica, la bonificació del 75% als vehicles ecològics i altres ajuts per promoure l’ús
del vehicles no contaminants.
Els ingressos per impostos directes augmenten així el 10,71%, bàsicament per
l’evolució en la recaptació de l’IBI. També es produeix un increment dels ingressos
patrimonials al millorar les concessions efectuades darrerament sobre elements del
patrimoni municipal. I un increment de les transferències i subvencions d’altres
administracions en un 68,93% com a resultat de l’aportació de la Comunitat Europea al
projecte Gavius. Així mateix, es preveu una millora de les transferències de l’Estat en
un 2,19% i el manteniment del finançament de la Generalitat.

Principals eixos d’acció
TERRITORI, MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
En aquest àmbit el pressupost per al 2020, de 1.699.176,46€; permetrà donar impuls i
continuar amb els projectes que configuren el Gavà del futur. Les línies d’acció
mantenen les polítiques iniciades en els darrers anys amb desenvolupament urbanístic,
social i econòmic sostenible i equilibrat i salvaguardant el patrimoni natural i cultural.
Les actuacions que s’abordaran tindran com a finalitat seguir avançant en un model
molt més sostenible, energèticament més eficient, que camini cap al residu zero, amb
grans infraestructures i espais verds que garanteixin la qualitat de vida de les persones.
Els projectes que han de definir el Gavà del futur es materialitzen en:
 Gavà Ponent: Pla de Ponent, Joncs i la infraestructura verda Barcelona Gavà
Natura seguint l’eix de la riera dels Canyars
 Espai Roca.
 Continuació i impuls d’altres actuacions com:
 . Ciutat Esportiva de Can Torelló
 . El nou sector de Resintex
 . Connexió del barri de Ca n’Espinós amb el nucli urbà
Es reforça l’estructura de l’Empresa Municipal Gavanenc de Terrenys Immobles
(GTI, SA) amb una dotació econòmica d’1.527.626,46€. Una part d’aquest pressupost
es destinarà a l’Oficina d’Urbanisme Estratègic, un servei operatiu que s’encarregarà de
desenvolupar els projectes específics en matèria d’urbanisme. En aquest sentit, GTI
abordarà els grans projectes de transformació de la ciutat i que han de ser un referent en
el model de territori incorporant la nova mirada de la transició ecològica i donant
continuïtat al model d’economia circular que ha estat present en els darrers anys, amb
actuacions que són referència a escola internacional.
El Pla Local d’Habitatge serà l’eina que determinarà les línies estratègiques a
desenvolupar per abordar l’habitatge de forma transversal, social i urbanística. Es
potenciaran les polítiques d’habitatge assequible de lloguer i de propietat, habitatge
dotacional i social. Un altre punt a treballar serà la promoció de polítiques de
rehabilitació d’habitatges, a mig i llarg termini, per a garantir l’accessibilitat i
l’eficiència energètica entre d’altres.

Un altre dels eixos importants del pressupost és l’apartat de transició ecològica.
Polítiques i accions per combatre el canvi climàtic encaminades a l’assoliment local dels
compromisos de la Cimera de París i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a
més de l’elaboració de l’Agenda 20/30 local. Iniciatives com Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible i el Clima i el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic permetran
desenvolupar actuacions per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i
incrementar la capacitat de Gavà de resiliència davant el canvi climàtic.
Altres accions que es contemplen són:
 Protecció d’espais naturals: recuperació de l’aiguamoll de la marinada
 Millora forestal de pinedes públiques de Pi Pinyer
 Manteniment d’arbres d’interès local inclosos al Catàleg d0arbres
 Execució de mesures dins el Pla de Muntanyes del Baix
 Programes i activitats per potenciar el Parc Agrari, el Parc del Garraf i els Espais
Naturals del Delta amb l’elaboració de rutes turístiques per conèixer aquests
espais de gran valor ambiental
 Comunicació ambiental amb el programa Xarxa d’Escoles Verdes, Setmana de
l’Energia Sostenible i Jugateca Ambiental
 Actualització del Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima com a
compromís del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima
La Mobilitat urbana sostenible tindrà com a eixos d’acció:
 La millora del transport públic
 L’increment de la freqüència de la línia GA1 i la seva gratuïtat i millora en
temporada d’estiu
 Posada en marxa de la línia d’altes prestacions Metrobus, un cop finalitzin les
obres de la C-245
 Potenciació de l’ús de la bicicleta amb espais ciclables que connectaran els grans
eixos de la ciutat segons el Pla director de la Bicicleta i la Xarxa Bicivia de
l’Àrea Metropolitana.
L’aigua serà un dels grans reptes de la transició ecològica que s’abordarà en aquest
mandat amb accions i projectes que es portaran a terme en col·laboració amb
administracions supralocals com ara l’Àrea Metropolitana, la Demarcació de Costes del
Ministeri de Transició Ecològica, el Consorci del Parc Agrari i el Consorci d’Espais
Naturals. Les accions estaran relacionades amb:
 Regressió de les platges
 Millora de rieres i corredores
 Llacuna de la Murtra

Seguint la línia de l’últim mandat, per tal de fer front als riscos climàtics, a l’increment
de les temperatures, l’impacte de les onades sobre la salut de les persones i l’efecte illa
de calor, les obres i actuacions que es facin milloraran l’entorn urbà i la mobilitat.
L’objectiu és crear espais accessibles, pacificats, amb criteris ambientals i de
sostenibilitat. En aquest àmbit s’emmarca l’obertura del carrer Rius i Taulet.
ESTRATÈGIA ECONÒMICA, TREBALL I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Sota la marca “Gavà impulsa” s’agrupen els programes, serveis i projectes que han
d’enfortir el desenvolupament econòmic de la ciutat, un dels trets d’identitat de l’acció
municipal i de la projecció de Gavà.
Aquest nou àmbit incrementa en un 11% el seu pressupost, destinant 2.386.051,98€ a
reforçar compromisos amb:
 El foment de l’ocupació de qualitat
 L’impuls de l’emprenedoria i la creació de noves empreses
 El suport al teixit productiu existent
 L’economia circular
 La innovació socioeconòmica i les altres economies
 La dinamització del comerç i els mercats
 L’atracció turística i les fires singulars
 El posicionament internacional de la ciutat
 Desenvolupament del projecte Gavius
En el marc de l’ocupació, des del nou Centre de Serveis per l’Ocupació Rosa
Luxemburg es desenvoluparan els diferents serveis adreçats a les persones en situació
d’atur amb una orientació professional personalitzada. Entre els objectius està potenciar
les accions encaminades a tots aquells col·lectius específics o segments de la població
que més suport necessitin ara els aturats de llarga durada, els majors de 45 anys, les
persones perceptores de la renda mínima d’inserció o els joves sense experiència.
Altres accions contemplades en aquest àmbit són:
 Acompanyament a les iniciatives emprenedores
 Consolidació de l’StartinG com a viver i coworking d’empreses que vulguin
arrencar o establir-se a Gavà
 Creació i dinamització d’una comunitat d’emprenedors, lligada als sectors
estratègics de Gavà i especialment a l’economia circular

 Talent a les aules per fomentar els valors emprenedors entre l’alumnat de 4r
d’ESO
 Programes de formació adreçats al teixit empresarial amb Made in Gavà
 Subvencions per a la millora de la competitivitat empresarial
L’estratègia econòmica versarà el voltant de l’economia circular promovent i impulsant
projectes entorn a aquest àmbit. Es tracta d’un sector que ha de ser prioritari per
impulsar qualsevol activitat econòmica al territori o transformar i millorar les existents.
Podem destacar:
 Continuïtat del projecte Gavà Circular amb CETAQUA i Aigües de Barcelona
 Organització de la Jornada per una economia circular i competitiva, com a
posicionament clau de la ciutat a nivell espanyol
En el marc de la innovació socioeconòmica i les altres economies el nou equipament
de la Unió de Cooperadors esdevindrà el centre de referència per a la innovació
socioeconòmica de Gavà. La seva posada en marxa permetrà desenvolupar totes
aquelles activitats i/o pràctiques entorn de l’economia social i solidària, la innovació
social i digital, el coneixement compartit, l’economia col·laborativa i comunitària entre
d’altres.
D’altra banda, es consoliden les accions de dinamització del comerç i dels mercats
així com l’atracció turística i les fires singulars.
 Mesures de suport de l’activitat comercial i la generació de xarxes entre entitats
per dinamitzar el teixit comercial
 Promoció i dinamització dels mercats municipals
 Treballar per la modernització i transformació digital del sector
 Consolidació de la Fira d’Espàrrecs i GastroGavà
 Accions del Pla Estratègic de Turisme
En l’àmbit econòmic també es contempla continuar posicionat Gavà en espais
internacionals amb la voluntat de captar oportunitats i inversions per al territori,
intercanviar experiències i establir aliances.
El pressupost destinat als projectes d’estratègia econòmica també inclou el projecte
Gavius, liderat per l’Ajuntament de Gavà amb una inversió de 5,3 milions d’euros. La
iniciativa està finançada en un 80% per la Unió Europea amb una ajuda de 4,2 milions.
Gavius permetrà donar un pas més en els serveis de proximitat adreçats a la ciutadania.
Es tracta d’aplicar la intel·ligència artificial en l’administració local. Concretament es
crearà un assistent virtual pilot que ajudi a desenvolupar un sistema més intel·ligent i
efectiu per a la distribució d’ajudes socials.

BENESTAR, ACCIÓ SOCIAL I CIUTAT EDUCADORA
L’àmbit de Benestar incrementa el seu pressupost en prop de l’11% amb una partida de
6.588.260 euros. Aquesta xifra permet mantenir els recursos destinats a polítiques
socials que durant l’època de crisis es van reforçar per cobrir les necessitats de les
famílies més vulnerables. Educació i esports seran els pilars fonamentals que han de
permetre situar Gavà com a ciutat capdavantera i un referent en l’entorn metropolità.
Esports tindrà un pressupost de 2 M d’euros, un 56% més que el 2019 per abordar
accions com:
 Segon Pla de Modernització d’Equipaments Esportius amb l’objectiu de tenir
unes instal·lacions modernes i de qualitat i es crearan altres equipaments nous
com el Centre de Mar, una escola per al foment i pràctica d’esports nàutics
 Definició i desenvolupament urbanístic per fer realitat la ciutat esportiva de Can
Torelló que comportarà la construcció d’una piscina descoberta, un nou pavelló i
modernització dels camps actuals.
L’educació i la inclusió social seran dues prioritats que se seguiran treballant per fer de
Gavà una ciutat educadora i més inclusiva.
En l’àmbit educatiu destacar:
 Fer realitat l’escola bressol pel curs 2021-2022
 Consolidar la Xarxa de Transicions Escola-Treball amb nous serveis i usuaris
dins el programa d’orientació “Entransit”.
 Jornada temàtica vinculada a educar en igualtat en el marc del Projecte Educatiu
de Ciutat
 Consolidació del projecte Escola de Família on es donen eines i formació a les
famílies amb infants en edat escolar.
Dins l’àmbit de la inclusió:
 Desenvolupament d’accions contemplades en el Pla Local per a les persones
amb discapacitat
 Consolidar i definir les línies de treball de la Taula de Salut Mental
 Suport al Fòrum G3 (Gent Gran de Gavà)
Altres accions en matèria de benestar i acció social se centren en accions encaminades a
la sensibilització, l’educació o l’empoderament de les dones amb l’objectiu de refermar

els compromisos de Gavà amb el feminisme, la igualtat i la defensa de les persones
LGTBI. Durant el proper any es consolidarà serveis que actualment s’estan prestant a
aquests col·lectius com:
 Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) que amplia serveis per
atendre les dones que han estat o són víctimes de violència masclista.
 Consolidar el Servei d’Atenció Integral LGTBI (SAI) amb accions d’atenció a
persones que pateixen discriminacions i dificultats per aquest fet.
 Campanyes de conscienciació i denúncia de la violència masclista, la tracta de
dones i la discriminació per raó de gènere en tots els àmbits.
En Joventut i Drets Humans, el nou departament creat en aquest mandat ha de
visibilitat al compromís municipal en favor de la defensa dels drets humans amb:
 Xarxa de Ciutats defensores dels drets humans i Gavamón
 Nova edició del Pla Director de Cooperació
 Increment de l’oferta per a joves a la Casa Gran
 Beques de mobilitat
Quant a cultura i patrimoni es manté l’aposta per la promoció de la cultura popular,
tradicional i altres formes d’expressió artística. A més, es donarà un nou impuls a
l’Espai Maragall per tal d’esdevenir un centre de referència per a les activitats familiars
i infantils i un centre de dinamització de la cultura a la ciutat.

ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA
Sota un pressupost de 13.979.996 es plantegen cinc línies estratègiques:
1. Manteniment de l’Espai Públic. PRESEC compta amb una dotació de 10’8 milions
d’euros, un increment de l’1,14% que garanteix, entre d’altres:
 Continuar amb la implementació del nou model de recollida de residus
municipals, amb la novetat de la introducció del porta a porta comercial el
2020.
 Manteniment de programes de naturalització d’espais urbans i de foment de la
de la biodiversitat
2. Obres, Via Pública i Manteniment:
 Actuacions d’asfaltat de carrers i camins agrícoles
 Millora de les instal·lacions de clavegueram i sanejament
 Redacció i execució dels Projectes i Obres seleccionats dins el Programa

 Participatiu Junts Fem Barri
 Continuació del Pla d’Ordenació de l’espai públic a Gavà Mar amb la millora de
l’accessibilitat, la renovació de paviments i l’actuació a l’arbrat
 Supressió de barreres arquitectòniques en els passos de vianants
 Renovació del Parc del Mil·lenni i el Parc Maragall
En l’apartat d’eficiència energètica:
 Actualització del Pla d’acció per a l’Energia sostenible i el clima com a
compromís local europeu amb accions com:
 Actuacions encaminades a assolir l’estalvi energètic i complir amb els objectius
de reducció de les emissions de CO2 per al 2040
 Substitució de tot l’enllumenat públic amb lluminàries tipus LED
 Instal·lació de més plaques fotovoltaiques en els equipaments municipals
La implementació de les diferents mesures comportaran un estalvi del 6,78% en el
subministrament amb una reducció del consum elèctric als equipaments municipals i
l’enllumenat viari.
3. Mobilitat sostenible, Protecció Civil, Adf i Platges: seguint la línia ja iniciada la
passada legislatura s’aposta per un model sostenible que potenciï sistemes de mobilitat
més eficients i que redueixin les emissions GEI. Entre les accions destacar:
 Nou dispositiu de mobilitat a l’estiu
 Pla de Manteniment Integral de senyalització horitzontal que comporta la
millora en matèria de seguretat
 Pla Director de la Bicicleta que permetrà establir una proposta d’accions per a la
millora de les vies i la xarxa ciclable de Gavà
 Millora i ampliació dels punts de càrrega per a vehicles elèctrics
 Nou Pla d’usos a la platja amb la posada en marxa d’una base nàutica, nous
mòduls sanitaris i un nou equipament per a l’Oficina d’Informació Turística i pel
Servei de Policia Municipal a l’Estiu a Gavà Mar
4. Seguretat Ciutadana. La Policia Municipal s’ha dotat de més personal per a millorar
la presència a la ciutat i garantir la seguretat. El proper any es destinaran recursos per:
 Formació del personal i dotació de mitjans per a continuar modernitzant el cos
de policia tant en eficàcia com en eficiència
 Treballs de seguretat vial
 Modernització i actualització de sistemes informàtics, aplicacions i la
instal·lació de càmeres de control de trànsit

 Adequació i modernització del dipòsit actual de vehicles per oferir una
vigilància constant i un servei de 24h amb un sistema de pagament automàtic
 Manteniment de les aplicacions de seguretat tant internes com de comunicació
amb la ciutadania
5. Salut Pública: en aquest àmbit s’incrementa la partida destinada a animals de
companyia, des de la correcta tinença responsable fins als abandonaments passant per la
convivència veïnal i control i prevenció de plagues. Així mateix s’actuarà en:
 Potenciar la comunicació davant la ciutadania que demanda més atenció i
qualitat en la promoció de la salut
 Protecció i promoció dels serveis de Sanitat a l’educació i a la gent gran
 Intensificació de les inspeccions als establiments en matèria de salut pública per
oferir les garanties necessàries
 Reforç de les partides destinades a la defensa dels Drets del Consumidor
(OMIC) i la oferta de formació als professionals del sector

NOVA GOVERNANÇA I SERVEIS GENERALS
En el proper exercici es manté l’aposta política per l’impuls de la participació i la
transparència amb la consolidació dels projectes de Govern Obert. És en aquest sentit
que aquest àmbit de Nova Governança i Serveis Generals creix un 6% respecte al 2019.
Durant el 2020 es duran a terme processos participatius ja consolidats com són el Pla
d'Actuació Municipal 2019-2023 i la quarta edició del Junts Fem Barri amb
l’objectiu d’incrementar els canals de participació ciutadana i la col·laboració en la
presa de decisions.
Seguint la línia engegada en els darrers anys de modernització i transparència de
l’administració pública, en el pressupost de 2020 es contempla portar tots els àmbits de
l’Ajuntament a la nova era digital, des dels Recursos Humans, als Serveis Econòmics, la
contractació i la gestió administrativa entre d’altres. Tot plegat amb l’objectiu de fer
més fàcils, àgils i accessibles tots els serveis que requereix la ciutadania del segle XXI.
En aquest sentit els recursos aniran destinats a:
 Millorar l’administració electrònica amb la posada en marxa del nou gestor
d’expedients
 Millorar les plataformes web i elements visuals per fer intel·ligibles i entenedors
els entorns web de transparència, dades obertes, pressupostos i seu electrònica
 Millora en la visualització i publicació de les dades en el portat Gavà Obert, on
s’inclouen tot un seguit de dades públiques a l’abast de la ciutadania.

Els pressupostos de l’Ajuntament de Gavà han estat aprovats amb els vots a favor del
PSC, l’abstenció de Junts per Gavà i Partit Popular i els vots en contra d’ERC, C’s i
Podemos.

