
 

 

El passat ple de desembre es va aprovar de manera definitiva el pressupost municipal de 

Martorell de cara a l’exercici 2021, un any que es planteja complicat a tots nivells i que 

requeria de la classe política un alt nivell.  

 

Hem de partir de la base que cap pressupost, absolutament cap pressupost és perfecte, ni tan 

sols aquells d’allà on el nostre partit governa, com la Generalitat de Catalunya. Malgrat 

aquesta afirmació, el pressupost de l’Ajuntament de Martorell de cara a 2021 ha captat bé 

l’essència del Pla de Reactivació Econòmica i Social que vam aprovar a l’estiu. És per això 

que enguany, aquest pressupost té un caràcter més social del que estem acostumats a 

Martorell, reflectint així la nostra defensa del republicanisme i lo social en el pressupost.  

 

Sabem, no obstant, que el 2021 ens depararà situacions complicades i possiblement 

inesperades, i que per resoldre-les haurem de d’actuar amb determinació i perspectiva 

social. És per això que aquest pressupost segurament haurà de modificar-se en diverses 

ocasions per tal de fer front a allò que ens depari el futur, i tal i com vam acordar amb 

l’equip de govern, nosaltres estarem allà per tal de proposar accions republicanes i socials 

quan pertoqui. Accions per no deixar a ningú enrere.  

 

Malgrat la excepcionalitat del moment no deixarem de fiscalitzar l’acció de govern. 

Aprovar un pressupost amb caràcter social no implica desentendre’s del mateix un cop 

aquest ha estat aprovat. Primer, perquè un pressupost no es un llibre tancat i no sempre 

totes les partides s’acaben executant; i segon, perquè com ja hem dit, aquest any el 

pressupost segurament es modifiqui en diverses ocasions, i per tant, haurem d’estar sobre 

de l’equip de govern per veure cap a quina direcció enfoquen aquestes modificacions.  

 

Aquest pressupost, aprovat per ERC, Junts i PSC, demostra que el temps de la política del 

No a tot, de la confrontació, del conflicte i del partidisme estèril ha caducat. Les velles 

idees i actituds de no parlar, negociar i pactar amb l’altre pel simple fet de ser d’un altre 

partit no serveixen i no són útils si el que es vol és donar una resposta política i social a 

l’emergència de la pandèmia.  

 

Ara toca treballar plegats i fiscalitzar l’obra de l’equip de govern per procurar que es 

mantingui social, fins i tot si el pressupost s’ha de modificar.  

 

Fem Martorell, fem República! 
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