O Pressupost o Govern de JxCat, Cs, Babord i PSC
La pandèmia de la Covid-19 ha
comportat un gran impacte
econòmic i social. L’Administració
local, la més propera a la ciutadania,
ha de contribuir a mitigar els
problemes econòmics i socials
dels veïns i les veïnes. D’acord amb
això, el govern de Vilassar de Mar
format per ERC-Gent per Vilassar
de Mar va presentar un pressupost
que conjuntament amb l’ús del
romanent està orientat a fer

front a les conseqüències de la
pandèmia reactivant l’economia
local i incrementant les ajudes
socials per a famílies en situació
de vulnerabilitat i per als sectors
més afectats per la Covid-19.
L’oposició hi va votar en contra, i
ara el pressupost queda pendent
dels esdeveniments polítics dels
propers dies. Mentrestant, gran
part de la ciutadania segueix patint
els estralls de la pandèmia.

Principals novetats
Previsió d’un increment dels ingressos de quasi el 15%.
Augment en més del doble (+1,6M€ respecte el passat pressupost) de les partides
destinades a inversions
Duplicar la partida del pressupost participatiu

És el pressupost amb més inversió
que mai ha fet l’Ajuntament de Vilassar de Mar
Evolució del pressupost

2014
20M€

2015

2016

19’2M€

19’6M€

2017

*

20’3M€
* NO APROVAT

2019
2019
2018

20’8M€

21’6M€

2021
2020

**

21’6M€

24’8M€

** PRORROGAT

Una gestió modèlica
Quan ERC i Gent per Vilassar de Mar vam accedir al govern municipal ens vam trobar
amb un ajuntament terriblement endeutat en un context de crisi econòmica.
La nostra bona gestió ens ha permès anar reduint el deute any rere any sense pujar
la pressió fiscal ni comprometre la qualitat dels serveis públics municipals. Fruit de la
bona gestió, l’Ajuntament pot:
Gestionar un endeutament de 2,8M€ per executar inversions de gran rellevància pel municipi
Destinar tots els ingressos corrents a finançar la despesa corrent. Això permet una ampliació
de plantilla encaminada a millorar els serveis públics municipals
Usar el romanent per augmentar les ajudes socials destinades a combatre els efectes de la
Covid-19
Fer front, mitjançant un préstec, a una sentència judicial de 3,3M€ que ens permetrà disposar
de terrenys per construir habitatges socials

Algunes despeses

ENLLUMENAT
PÚBLIC
640.708€
DESPESES
BANCÀRIES
2.020.500€

EDUCACIÓ
2.323.213€

HABITATGE
I URBANISME
2.517.065€
SEGURETAT I
MOBILITAT CIUTADANA
2.124.324€

SERVEIS SOCIALS
2.131.269€

SANITAT
387.501€

PARCS
I JARDINS
516.894€
CULTURA
1.367.657€

ESPORTS
991.874€

GENT GRAN
I JOVENTUT
289.687€

SERVEIS
GENERALS
1.192.500€
NETEJA VIÀRIA,
PLATGES I RIERES
1.345.003€

RECOLLIDA
I TRACTAMENT
DE RESIDUS
2.506.798€

Invertirem en:
Cultura: Carpa Ateneu i coberta hotel entitats
Esports: Gespa camp de futbol i coberta pavelló Paco Martin
Ensenyament: Coberta Escola bressol i Can Gabernet
Serveis municipals: Oficines primera planta mercat i oficines comprades a La Caixa
(Plaça de l’Ajuntament)
Via pública: Arranjament de carrers, enllumenat i projecte de rampa a la platja

L’any 2020, tampoc es va aprovar el pressupost i vam haver de fer
front a la pandèmia amb el pressupost prorrogat de l’any anterior.
Això impedeix fer inversions.
Aquest 2021, encara en plena pandèmia, això no es pot repetir.
L’actitud de desgast constant de l’oposició perjudica greument a la
ciutadania. Cal superar el partidisme en benefici de Vilassar de Mar.

Per què és irresponsable no aprovar el pressupost?
Perquè debilita la capacitat de reactivació de l’economia local en un context de
pandèmia
Impedeix augmentar les ajudes a les persones i famílies en situació de
vulnerabilitat
Paralitza inversions necessàries pel municipi
Afecta la millora, la qualitat i l’eficiència dels serveis públics

Endeutament de l’Ajuntament

2014
24.3M€

2015
22.1M€

2016
20.1M€

2017
18.2M€

2018
16.8M€

2019
14.6M€

2020
16.8M€*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL ENDEUTAMENT

24.3M€

22.1M€

20.1M€

18.2M€

16.8M€

14.6M€

16.8M€*

ENDEUTAMENT PER HABITANT

1192.17€ 1080.33€ 982.56€

881.95€

814.11€

694.08€ 798.66€

* Aquest increment es deu, bàsicament, a la sentència de Can Vives fruit de l’incompliment per part de l’Ajuntament l’any 2010 (pagament de 3.3 M€)

I ara, què pot passar?
En el ple del 21 de gener, l’oposició va votar en contra del pressupost pel 2021 i de
la qüestió de confiança plantejada a l’alcalde Damià del Clot. Això comporta que els
grups de l’oposició tenen un mes per decidir si presenten una moció de censura. Si
prospera, hi haurà canvi de govern amb una coalició formada per Junts X Catalunya,
Ciutadans, Babord i PSC. Si no es presenta o no obté el suport necessari, el pressupost
rebutjat quedarà aprovat.
En uns temps tan complicats com els que estem vivint s’ha d’actuar en benefici
de la ciutadania. L’oposició hauria de tenir responsabilitat i deixar de banda el
partidisme i l’erosió constant per actuar pensant en l’interès general dels veïns i
veïnes de Vilassar de Mar.

