
 
 

Intervenció de Movem Martorell al Ple de 
Pressupostos 2021 

Fa un any criticàvem que el pressupost proposat era poc realista i injust, que no 
repartia les càrregues entre la ciutadania en funció de les seves capacitats. Un any i 
una pandèmia mundial després, és increïble, però el pressupost gairebé no ha variat. 

Fa uns mesos s’aprovava un Pla de Recuperació Post Covid amb dos eixos 
fonamentals, el social i l’econòmic. Movem Martorell el vam rebre amb cert 
escepticisme, per la inconcreció de les propostes: com volen combatre el fracàs escolar 
o l’escletxa digital, l’atur, la pobresa…? Faltava la segona part: veure-ho reflectit al 
pressupost. Però no ha estat així en absolut. Avui tenim la certesa de que serà 
inaplicable, començant perquè les partides de creació d’ocupació i suport a Petites i 
Mitjanes empreses tenen el mateix import que fa un any i una pandèmia mundial. O 
perquè els hem proposat un Pla de Reactivació Econòmica i lluita contra l’Atur que no 
consideren necessari. 

Quan els fem propostes en l’àmbit social, sigui quina sigui la proposta, responen que 
“han creat una nova plaça a Serveis Socials”. Si de veritat volen frenar l’impacte social 
de la pandèmia, amb una persona no tenim ni per començar. Els recordo que seguim 
essent dels municipis amb menys renda familiar disponible i amb més atur de la 
comarca.  

La part positiva que enguany volem tornar a posar en valor és que tot i que constatem 
diferències insalvables entre el seu projecte polític i el nostre, hi ha hagut voluntat de 
diàleg per part del regidor d’hisenda, tarannà que ens sembla, si més no, saludable. 
Hem mantingut dues reunions i algunes trucades més per intercanviar propostes. En 
total Movem Martorell hem fet 30 propostes: algunes ja les havíem fet fa un any i la 
resposta havia estat “enguany no però en parlem”. D’altres, un nombre important, 
estan extretes directament del seu Pla de Recuperació Post Covid, el que vostès van 
aprovar.  

De les 30 propostes, ens han acceptat: crear una partida per elaborar material 
divulgatiu que reculli tots els ajuts que qualsevol persona pot demanar en cas de 
necessitat (prou tancar cada any el pressupost amb partides d’ajuts sense exhaurir); 
hem aconseguit que acceptin la creació d’ajudes al pagament del lloguer per a 
empreses que han vist la seva facturació reduïda per la situació actual, i incentivar la 
rehabilitació de naus en desús, que no estarà concretament a una partida 
pressupostària però es farà des de Promoció Econòmica. Hi estarem molt a sobre per 
fer-ne el seguiment. 



 
Dues propostes de cultura han estat rebudes positivament, i en parlarem durant l’any: 
crear un arxiu de la memòria popular de la covid 19 i convocar ajudes a la 
modernització, digitalització i innovació dels agents culturals locals. 

Amb les nostres propostes intentem corregir el caràcter gens redistributiu del seu 
pressupost i posar èmfasi en aquells sectors que aquest 2020 han vist afectada 
fortament la seva estabilitat econòmica, com el comerç. No ens podem permetre de 
cap de les maneres que les nostres veïnes i veïns que obren comerços per treballar i 
viure dignament, ara estiguin en una situació de supervivència. El primer que ha de 
passar és que la gent hi compri, per tant, fem-ho fàcil, si us plau. A base de molt insistir 
hem aconseguit que es llencin campanyes de sensibilització amb el comerç local, ara 
calen incentius, facilitats. Quan els proposem invertir en formació i digitalització dels 
comerços de Martorell, perquè puguin competir en el comerç online, tinguin accés i 
es sàpiguen moure al món digital, ens responen amb evasives del tipus “ja reben una 
subvenció a qui es dona d’alta a una plataforma”. Però és absolutament insuficient, 
prou ja d’aquesta forma de fer política, que no tot es resol signant un xec!   

Hem fet propostes també per repartir les càrregues econòmiques de manera més 
justa i eficient com, per exemple, aplicant la Tarifació Social, que és aquell sistema en 
què cada família paga els serveis públics (escola de música, equipaments esportius, 
llars d’infants…) en funció dels seus ingressos. Si les coses tenen un cost que puc pagar 
segons les meves capacitats, no cal que m’adreci a Serveis Socials, molts ajuts no 
serien necessaris i es podrien destinar els recursos a altres finalitats socials amb més 
demanda. 

Una de les grans problemàtiques que el context actual ha fet visible és l’escletxa 
digital. Vostès al Pla Post Covid deien “voler-la combatre”. Ens vam abstenir 
precisament per la por a que quedés en un brindis al sol. Ara que és el moment de 
posar blanc sobre negre, quan proposem la creació d’un ajut per a l’accés a l’internet, 
com es fa amb qualsevol altre subministrament, no ens ho accepten. I, exactament, 
com volen combatre l’escletxa digital?. 

I arribem al gran tema oblidat any rere any per part d’aquest equip de govern. Un dels 
temes que més preocupa a les nostres veïnes i veïns, i en especial al jovent és l’accés a 
l’habitatge. Una de les propostes que portem a la taula és la creació d’un Pla Local de 
l’Habitatge amb propostes en l’apartat de despeses i en el d’ingressos.  

En quant a despeses: enfortir la Oficina Local de l’Habitatge, que compti amb prou 
recursos materials i humans per poder esdevenir el referent inequívoc de la ciutadania 
quan es troba davant una necessitat habitacional, ja sigui comprar, vendre o llogar. 

Una altra despesa ha de ser la d’establir una línia d’ajudes al pagament del lloguer per 
a aquells casos que no compleixen els requisits que estableixen els ajuts d’altres 
administracions. 



 
Una tercera hauria de ser la de realitzar un estudi d’aquells habitatges que porten 
buits durant 2 o més anys sense causa justificada de bancs, fons voltor o grans 
tenidors. I una vegada realitzat l’estudi, comprar alguns d’aquests pisos per la via del 
tempteig i retracte per a ampliar el parc públic d’habitatge. Lluitar contra l’especulació 
de bancs i grans tenidors, aplicar les sancions corresponents si segueixen amb la seva 
política d’acumular pisos buits mentre hi ha famílies que ho necessiten. 

Què proposem en quant a ingressos? 

Primer, sancionar, com dèiem. Obrir, tal i com marca la llei 24/2015, expedients 
sancionadors a aquells bancs i grans tenidors que tenen pisos buits durant més de 2 
anys sense causa justificada. 

Aplicar, també, les sancions corresponents a aquells propietaris que apliquen mobbing 
per forçar la sortida dels llogaters. 

Un altre dels ingressos que ha de contemplar és el de sancionar els propietaris de 
Vivendes de Protecció Oficial que les lloguen sense permís o per sobre del preu màxim 
establert. 

 
Ja per acabar, la conclusió més evident: aquest 2021 no és qualsevol any. Les 
conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia ja són notables, però a més no 
veiem la llum al final del túnel encara. 2021 serà un any on la ciutadania requerirà que 
les administracions les facin costat, entenguin les necessitats i actuïn. Aquests 
pressupostos no estan a l’alçada del moment que ens toca viure. No tot es resol 
posant més diners, de vegades només s’ha de repartir el que tens d’una forma 
diferent perquè les prioritats canvien de forma dràstica sense adonar-nos-en. 
 


