Resolució número: 2020000083
Data: 30/11/2020

Núm. expedient:

2020/00024001M

Origen:

Secretaria General

Maria Abarca Martínez, secretària general de l’Ajuntament de Gavà
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de novembre de 2020, va
adoptar, entre d’altres, l’ACORD següent:
Declaració política del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Gavà sobre els
Pressupostos Generals de l’Estat: Uns pressupostos municipalistes per a la
recuperació social de la seva ciutadania i l’emprenedoria local
El projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2021 que va aprovar el
Consell de Ministres el passat 27 d’octubre dibuixa un abans i un després en el nostre model
econòmic, a l'alçada de la crisi que ens colpeja.
Deixem enrere, per fi, les polítiques de retallades i neoliberals de la dreta i avancem amb
uns comptes expansius en la despesa i anticíclics, en la línia del que defensa la Unió
Europea. I orienten el gran canvi al voltant de les quatre grans transformacions que el nostre
país necessita: la transició ecològica, la digitalització de l'economia, la cohesió social i
territorial i la igualtat de gènere.
Així, els tres escuts socials i emprenedors dels PGE són:
1/ Reconstruir el que ens ha arrabassat la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la
covid-19;
2/ Modernitzar el nostre model productiu per garantir un creixement econòmic sobre bases
més sòlides, amb més productivitat i una aposta decidida per la transició ecològica i digital,
I 3/ Enfortir el nostre Estat de benestar amb un sistema nacional de salut que ha de ser molt
més robust, unes pensions dignes i l'Ingrés Mínim Vital.
En aquest sentit, des del municipalisme socialista fem palès que per fi tenim uns
pressupostos progressistes i veritablement municipalistes; les xifres així ho
demostren:
El conjunt de les entitats locals rebran més de 19.000 milions d'euros directes, dels quals
més de 1.200 milions corresponen a la gestió dels Fons Europeus extraordinaris.
Pel que fa a les transferències corrents i de capital que rebran les entitats locals per invertir
en les seves polítiques pressupostàries, suposaran més de 1.852 milions d'euros, fet que
representa un augment respecte del 2020 de més d'un 260 %.
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A més, els municipis que no estan inclosos en el règim de cessió (els lliuraments a compte a
les entitats locals) veuran augmentada la seva participació en tributs de l'Estat en un 35 %,
és a dir,
6.785.000 d'euros per al 2021.
De les transferències corrents, destaquen sobretot les destinades a la promoció local del
comerç, turisme i emprenedoria, en gran manera a conseqüència de les polítiques de suport
als sectors locals més afectats per la crisi de la covid-19, que representen més d'un 40 %
dels fons a rebre per les entitats locals per aquest concepte.
En la mateixa línia, els ajuts per al foment local de l'ocupació i infraestructures comprenen
més d'un 17 % i un 16 %, respectivament.
Destaquen també, per la seva forta variació respecte a PGE anteriors, els imports a rebre en
concepte d'accés a l'habitatge, així com altres actuacions de caràcter econòmic, que
augmenten un 2.271 % i un 250 % respectivament.
El Govern socialista pren el compromís i reconeix la capacitat de les entitats locals per
gestionar les greus conseqüències que ha provocat l’emergència social i econòmica als
barris i carrers de les nostres ciutats i pobles, com l’administració més propera a la
ciutadania. Per això, tant els ajuntaments com les diputacions i altres entitats locals tindran
un gran marge d'actuació, no només pel fort augment de fons esmentats, sinó també pels
efectes importants de la suspensió per al món local de les regles fiscals el 2020 i 2021.
El projecte de pressupostos recull una altra de les demandes realitzades per les entitats
locals des de fa mesos i que es materialitza en el fet que, durant 2021, podran concertar
noves operacions d'endeutament per cancel·lar parcialment o totalment el seu deute amb el
Fons en liquidació per al finançament dels pagaments a proveïdors.
S'estableixen les subvencions per al transport urbà per a les entitats locals que presten
aquest servei, mantenint quanties similars a les aplicades en els últims exercicis per part de
l'Estat.
Finalment, destaquem que la suspensió de les regles fiscals permetrà l'ús del romanent de
tresoreria acumulat en exercicis anteriors sense incomplir la regla de despesa o l'estabilitat
pressupostària.
Des del món local fem una crida a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris al
Congrés dels Diputats i la dels seus companys i companyes en el món local.
Es tracta d’un moment excepcional i aquests són uns pressupostos imprescindibles,
indispensables i inajornables, de país i necessaris per reconstruir el que ens ha pres la
pandèmia, per modernitzar el nostre model productiu, per enfortir l’Estat del benestar, i per
afavorir i treballar per a la justícia territorial que tant necessitem com a representants del
món local.
Si una lliçó hem après enmig d’aquesta emergència que patim és la importància d’uns
serveis públics forts, d’una economia competitiva, de no deixar ningú enrere, essent capaços
de donar resposta a les enormes dificultats a què han de fer front les famílies, les empreses i
els treballadors i treballadores.
Amb aquest projecte de Pressupostos per al 2021 tenim l’oportunitat de mirar el futur amb
seguretat, amb esperança i amb ambició. Conscients que estem en un moment molt
complicat, els i les socialistes creiem que aquest nou punt de partida pot ser una oportunitat
per avançar cap a una societat més cohesionada i justa, i fer-ho compatible amb la
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recuperació del creixement econòmic. Són uns pressupostos pensats per ampliar l’escut
social, que beneficien sobretot qui està patint de manera més crua aquesta crisi. Per això, els
PGE són uns pressupostos d’inversió social.
La voluntat política d'un Govern es manifesta sempre en els seus pressupostos, ja que són
la principal eina per demostrar les prioritats d'actuació que contribueixen al canvi social. Per
això és imprescindible el consens polític i parlamentari que permeti que els PGE siguin
aprovats.
És hora de demostrar que la política pot millorar el dia a dia de les persones, com així ens
ensenya i ho fem des del món local, que és possible construir consensos al voltant del que
entenem imprescindible com a societat i per a la ciutadania a qui representem.
No ens podem permetre desaprofitar cap oportunitat de millorar els recursos per als serveis
públics fonamentals, i en concret per al nostre món local, com a principals gestors de la
proximitat política a ciutats i pobles.
Per tot plegat, des del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Gavà proposem els
següents acords al Ple:
Primer. Manifestar el suport del Ple municipal als Pressupostos Generals de l'Estat per a
2021 que permetrà plasmar les prioritats de l'agenda social i la seva recuperació al nostre
municipi i al conjunt del país.
Segon. Instar el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern de l'Estat i donar el seu
suport als Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 que permetin complir les seves
obligacions de finançament amb aquest municipi i amb el conjunt del món local, i cap als
funcionaris i treballadors públics que s’han vist afectats directament per les retallades
pressupostàries de la Generalitat en els últims anys.
Tercer. Instar els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat a donar el seu
vot afirmatiu a aquesta proposta de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021
Resultat votació: Aprovat per majoria absoluta amb els vots favorables dels regidors/es dels
grups municipals del PSC, ERC i PODEMOS, els vots en contra dels regidors/es dels grups
municipals JUNTS i PP i l’abstenció dels regidors/es del grup municipal de Cs
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del tinent d'alcalde de l'Àmbit
de Nova Governança i Serveis Generals.
Gavà, a data de la signatura digital
Vist i plau

Secretària general
MARIA EUGENIA ABARCA MARTINEZ
27 de novembre del 2020
9:52:03

Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova
Governança i Serveis Generals
JORDI TORT REINA
30 de novembre del 2020
10:06:01
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