
 

ALCALDIA 

Miquel Àngel Martínez i Camarasa 
 

 
 
Benvolgut/da vilatà/na, 
 
El pressupost municipal per al 2010 s’ha elaborat tenint en compte el context generalitzat de crisi 
econòmica. El govern municipal ha apostat, un any més des de l’inici de la present legislatura,  
pel rigor, l’austeritat i la contenció. Malgrat això, la nostra voluntat és prioritzar la necessària 
protecció dels més desfavorits davant d’aquesta situació de crisi global. En aquest sentit hem 
prioritzat les accions que s’emmarquen en el servei d’atenció social, les polítiques i els recursos 
pel foment de l’ocupació i també les inversions, ja que la inversió pública ha d’actuar com a 
motor en un context de recessió com el que estem vivint actualment. 
 
Aquest és el nostre compromís i per complir-lo hem optat, entre altres mesures, per: 
 

1. Congelar els sous dels polítics i les aportacions als grups municipals 
2. Congelar les subvencions a entitats i/o associacions 
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, bonificant el reciclatge 
8. Implantar un programa de gestió integral de compres 
9. Controlar i revisar els diferents contractes de servei i manteniment, com neteja de 

platges, assegurances, control d’alarmes, etc. 
10. Mancomunar serveis, quan sigui possible, a través del conveni de col·laboració de les 3 

Viles: neteja d’immobles municipals, deixalleries, etc. 
 
Serà un any complicat i n’estem conscienciats. Els ajuntaments estem suportant una situació 
financera que ens ofega i limita els serveis que podem oferir als ciutadans i ciutadanes. Però no 
per això hem de defallir. Des de l’estiu de 2007 hem vingut treballant en la consolidació d’un 
enorme ventall de serveis als nostres veïns i veïnes, que inclouen matèries diverses com 
l’ordenació del territori o l’habitatge públic en sòl municipal; els serveis bàsics comunitaris i els 
seus equipaments; la seguretat i la protecció civil; l’educació infantil; el transport urbà; la 
promoció de l’ocupació; la protecció del medi; l’atenció social i un llarg etcètera. 
 
Malgrat que la situació de crisi global ens ha acompanyat d’ençà que varem entrar al govern, en 
aquests anys hem viscut un constant increment d’activitats i serveis, alguns d’ells no obligatoris, 
atenent demandes dels ciutadans i ciutadanes i essencials per millorar la qualitat de vida. 
Assumir el cost d’aquests serveis ens ha suposat haver de gestionar amb molta cura l’economia 
local, en un marc gens propici, que no presenta previsions de millora a curt termini. En aquest 
sentit, el finançament local tornarà a patir aquest 2010 un nou sotrac, en haver-se reduït les 
aportacions als ajuntaments en concepte de Participació en els tributs de l’Estat. 
 



 

Davant aquesta complexa situació, conscients que som l’administració més propera a la 
ciutadania, que espera de nosaltres respostes ràpides i solucions eficaces a les seves 
necessitats, hem fet un exercici polític de molt rigor, dotant amb més recursos les accions 
prioritàries, i congelant, mantenint, reduint, aquelles que, tot i ser necessàries, ara no són les 
prioritàries. I el que és més important, sense gravar les butxaques del ciutadà –aquest 2010 
s’han congelat els impostos i taxes-. I aquesta és la filosofia que ha imperat a l’hora d’elaborar el 
pressupost municipal per a l’exercici 2010. No podem arribar a tot, i passa com a les famílies. 
Què hem de fer? Lluitar contra l’atur, atendre les persones amb problemes socials i continuar 
invertint per millorar la qualitat de vida, la qualitat dels serveis prestats i l’atenció a la ciutadania.  
 
No voldria acabar sense compartir amb tots vosaltres la il·lusió d’aquest govern per tirar 
endavant les inversions previstes en el pressupost d’enguany. Per destacar-ne algunes, citaria la 
urbanització del passeig de Sant Joan i de la zona verda del carrer Terral, el cobriment de la 
pista annexa al Pavelló Municipal Toni Sors, el formigonat de l’entrada de l’escola Sot del Camp, 
la renovació de l’enllumenat públic a diverses zones del municipi, l’entrada en funcionament de la 
nova deixalleria mancomunada “Les 3 Viles” i la implantació de nous sistemes que milloraran la 
qualitat dels servies que actualment presta l’Ajuntament i l’atenció al ciutadà. 
 
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 (FEOSL). Ajuts que complementaran l’aportació municipal. A més, 
cal remarcar que aquestes inversions representen un impacte molt positiu per a l'economia 
productiva del municipi, ja que l’execució dels projectes comportarà la creació de llocs de treball. 
 
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 rigorosa i una gestió acurada. 
 
L’alcalde-president, 
 

 
 
Miquel Àngel Martínez i Camarasa 
 
Sant Vicenç de Montalt, 10 de febrer de 2010  


