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Un pressupost destinat a les
polítiques per a les persones
Els comptes municipals del 2009 pugen a 209 milions d’euros i dedicaran 14,5 milions a inversió
El pressupost per al
2009, aprovat en el
darrer Ple, és marcat
per criteris d’austeritat
i contenció en la
despesa i segueix el
Pla d’Actuació Municipal
previst pel govern
L’objectiu del pressupost és, tot
i el descens previst dels ingres
sos de l’Ajuntament, garantir
els serveis socials, l’educació i
les iniciatives en l’àmbit de la
promoció econòmica. “És un
pressupost ambiciós i, alhora,
responsable amb la situació
econòmica actual, destinat a
treballar a favor d’una ciutat
cohesionada, sostenible i cívica, que
fomenta l’accés a l’habitatge i a l’ocu
pació”, va explicar la tinenta d’alcalde
d’Economia i Hisenda, Mercè Perea,
en la presentació dels comptes mu
nicipals. Va afegir que el pressupost
s’ha elaborat segons criteris d’austeri
tat i contenció en la despesa i seguint
les directrius que marca el Pla d’Actu
ació Municipal (PAM).
El pressupost del 2009 és de
209 milions d’euros, un 3,9% més
respecte a l’exercici del 2008. El
57,38% dels ingressos previstos
procedeixen de les taxes i els im
postos municipals, un 37% proce
deix de l’Estat i un 5,5% d’altres
administracions com la Generalitat
i la Diputació.
D’altra banda, l’Ajuntament desti
na 14,5 milions d’euros a inversions,
per al desenvolupament de projectes
inclosos en el PAM: millora de col·lec
tors, plans integrals de la Florida i Pu
billa Cases i de Collblanc-la Torrassa i
pla Urban del Gornal, entre d’altres.
Entre les obres concretes previs
tes en el capítol d’inversions destaca
l’ampliació del lateral de la Granvia,
la rehabilitació de la Torre Barrina, la
finalització de la piscina del Polies
portiu de Sanfeliu i la realització
del projecte i l’inici de les obres
de construcció del Poliesportiu del
Gornal.

L’Ajuntament destinarà el
pròxim any 124 milions
d’euros, un 63,7% del pres

L’apunt
supost, a la prestació de
serveis relacionats amb
les polítiques socials,
l’educació, la sanitat, la
família, la cultura, l’es
port, la seguretat ciuta
dana, el manteniment, la
neteja i el medi ambient,
actuacions que tenen una
incidència directa en la
millora de la qualitat de
vida de la ciutadania.
Entre els programes
amb més pes i que expe
rimenten un major incre
ment, hi ha els destinats
a la gent gran i a l’atenció
a la dependència, serveis
socials i nova ciutadania,
amb 15,6 milions d’euros,
quantitat que suposa un
increment del 14,9% res
pecte a l’exercici del 2008.
El programa per a la nova
ciutadania es dota amb
1,3 milions d’euros.
El programa d’educa
ció, amb 9,6 milions d’euros, experimenta un crei
xement del 9,71% . En
aquest àmbit destaquen
el desenvolupament del
Pla Educatiu d’Entorn,
la posada en marxa de
dues escoles bressol i del
cinquè curs de l’Escola
de Música-Centre de les
Arts.
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n Fons d’Inversió Local
En l’àmbit de les inversions, la
ciutat es beneficiarà paral·lelament
dels 44,5 milions d’euros que li ha
assignat el Fons d’Inversió Local per
a l’Ocupació, creat pel Govern cen
tral, i que s’invertiran principalment
en projectes de reforma i mante
niment de la via pública. Aquests
diners s’han de destinar a obres
el període d’execució de les quals
no superi els 7 o 8 mesos, ja que
s’han de finalitzar el mateix 2009.
L’objectiu d’aquest fons és recupe

rar mà d’obra procedent de l’atur.
D’altra banda, el Consistori apli
carà durant el 2009 un pla d’auste
ritat que es plasmarà en la conten
ció de l’augment de la plantilla, congelació dels sous dels regidors i alts
càrrecs, estalvi en partides de despesa corrent i mesures d’estalvi
de consums de telefonia mòbil i
energètics.
Una part important de l’estalvi
aconseguit amb aquestes mesures
es destinarà a la creació d’un fons
de contingència per finançar pro

grames de benestar social, que es
tarà dotat inicialment amb 200.000
euros en una partida de caràcter
ampliable.
n Debat del Plenari
En el Ple municipal ordinari del
passat 23 de desembre, la tinenta
d’alcalde d’Hisenda va oferir una exhaustiva informació dels pressupos
tos, que van ser aprovats amb els
vots en contra del PP i de CiU.
En l’explicació de vot, el porta

veu d’ICV-EUiA, Alfonso Salmerón,
es va lamentar d’haver conegut els
números una mica tard i va dir que
”és una pena que no s’hagi aprofitat
la crisi per haver obert un diàleg amb
la ciutadania i perquè també pogués
reflexionar sobre el tema”.
La regidora de CiU, Anabel Clar,
va manifestar que els pressupostos
del 2009 “no són creïbles ni efica
ços, no són realistes, són de tràmit i
no es podran complir. La regidora va
demanar al Govern que els retirés
i va anunciar que el seu grup pre

sentarà una esmena de substitució.
Segons el portaveu del PP, Juan
Carlos del Rio, “els pressupostos
haurien de basar-se en la solidari
tat i l’ajuda als nostres ciutadans
més necessitats” i va afegir que “el
35% dels ingressos previstos són
incerts perquè estan poc ajustats a
la realitat. No són els comptes que
necessita L’H per afrontar la crisi,
són una oportunitat perduda”, va
afegir del Rio.
El debat el va cloure l’alcaldessa,
Núria Marín, que va manifestar que
“el pressupost és rigorós i auster
perquè elimina apartats que –pensem com a Govern– no són impres
cindibles”. Marín també va dir que hi
ha partides de Benestar Social que
s’han reduït però n’han crescut d’al
tres adreçades directament a les fa
mílies, com el Servei d’Atenció Domiciliària. “La situació de l’Ajunta
ment és bona per poder afrontar
la situació de crisi del 2009 i qui
necessiti ajuda la tindrà”, va dir l’al
caldessa. # p. g . / m . s .

