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Benvolgut/da vilatà/na, 
 
El pressupost municipal per al 2009 s’ha elaborat tenint en compte el context generalitzat de crisi 
econòmica. El govern del municipi ha apostat per la prudència i la contenció. Malgrat això, la 
nostra voluntat és que la ciutadania no pagui els plats trencats d’aquesta crisi i, per això, volem 
tirar endavant les obres que teníem previstes i no rebaixar la qualitat dels serveis que oferim als 
nostres veïns i veïnes. Aquest és el nostre compromís i per complir-lo hem optat, entre altres 
mesures, per: 
 

1. Congelar els sous dels polítics 
2. Rebaixar en un 10% les aportacions als grups municipals 
3. Aplicar criteris d’austeritat en la gestió de totes les àrees i serveis de l’Ajuntament  
4. Reduir dràsticament les hores extraordinàries del personal 
5. Optimitzar la plantilla de personal, mitjançant l’adopció d’eines de control i fomentant la 

mobilitat interna, i reduir-la, quan sigui possible  
6. Retallar despeses d’aigua, llum i gas, mitjançant l’aplicació de sistemes de control i 

estalvi 
7. Estalviar en la gestió de residus, bàsicament pel que fa al tractament de residu verd 
8. Implantar un programa de gestió integral de compres 
9. Controlar i revisar els diferents contractes de servei i manteniment, com neteja de 

platges i d’immobles municipals, recollida de voluminosos, etc., i mancomunar-los, quan 
sigui possible a través del conveni de col·laboració de les 3 Viles  

 
Serà un any complicat i n’estem conscienciats. Però no per això hem de defallir. Vull compartir 
amb tots vosaltres la il·lusió d’aquest govern per tirar endavant inversions importants per al 
nostre poble. Per destacar-ne algunes, citaria la urbanització del vial del Sot del Camp, la 
construcció del pas de vianants del Pas de la Xata, la urbanització de l’entorn de l’Església, del  
carrer Pica d’Estats, de l’avinguda Verge de Montserrat i de la zona esportiva (2a fase), la nova 
deixalleria municipal mancomunada i la connexió amb fibra òptica dels edificis municipals. 
Projectes que, complementats amb d’altres de més petits, generaran tot un seguit d’actuacions 
arreu del municipi, ja que hi ha hagut una voluntat real d’estendre les accions de forma 
compensada.  
 
Gran part d’aquestes inversions, les tirarem endavant amb els ajuts atorgats per la Generalitat de 
Catalunya (PUOSC), la Diputació de Barcelona (Xarxa de Municipis) i el Ministeri 
d’Administracions Públiques (FEIL). Ajuts que complementaran l’aportació municipal. A més, 
hem de remarcar que, davant del moment de declivi que estem vivint, especialment en el món de 
la construcció, aquestes inversions representen un impacte molt positiu per a l'economia 
productiva del municipi, ja que les obres, a banda de crear llocs de treball, podran ser 
majoritàriament assumides per empreses del mateix municipi. 
 
Però més enllà dels efectes de la crisi a escala global, és indubtable que la crua realitat marca la 
vida quotidiana de les persones, especialment la vida laboral, els ingressos obtinguts i la 
capacitat per fer front a les despeses ordinàries. En aquests moments, l’Ajuntament, com a 



 

administració més propera a la ciutadania, també ha de ser capaç de donar resposta als 
ciutadans i ciutadanes que s’hi adrecen per sol·licitar ajuda, però cal ser conscients que tots els 
recursos municipals disponibles no poden solucionar situacions cròniques, com ara el baix nivell 
d’algunes pensions que depenen d’altres administracions i que significarien una dedicació 
impossible de recursos de les arques municipals. 
 
Per fer front a aquesta situació, des de l’Ajuntament seguirem treballant amb el nostre 
departament de Promoció Econòmica, millorant i ampliant els serveis d’inserció, orientació 
professional, cerca de noves feines, borsa de treball, assessorament i seguiment a persones 
emprenedores, etc., a la vegada que augmentem i millorem l’oferta de formació ocupacional. 
 
Per als casos extrems, també comptem amb els serveis de Benestar Social, que veuran 
ampliada la seva partida per donar una millor resposta.  
 
Som conscients que la nostra capacitat de modificar la situació és limitada, però confiïn que hi 
estem posant el màxim interès i esmerçant esforços per reduir costos i estalviar, amb l’objectiu 
que Sant Vicenç, malgrat les dificultats, vagi endavant sota unes directrius de realisme i treball 
constant, basades en una planificació acurada i una bona gestió. 
 
L’alcalde-president, 
 

 
 
Miquel Àngel Martínez i Camarasa 
 
Sant Vicenç de Montalt, 5 de març de 2009  


