
PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA 2020 

ACTA/AUDIÈNCIA PÚBLICA ∙ DIA 9 DE DESEMBRE DE 2019 

Sala d’actes del Cèntric Espai Cultural (plaça de Catalunya, 39-41), a les 19 hores 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Presentació dels pressupostos municipals per a l’any 2020  

2. Torn de preguntes 

 

INTERVENCIONS 

Presideix la sessió i l’obre l’alcalde del Prat de Llobregat, Sr. Lluís Mijoler. 

El Sr. Lluís Mijoler comença l’acte amb una explicació del Programa d’Actuació 
Municipal (PAM) per al període 2019-2023, que porta per títol: El Prat d’avui. El 
Prat del futur. L’equip de govern es va comprometre a tenir finalitzat el document 
abans d’acabar l’any 2019; a més, anirà acompanyat d’un espai web on la 
ciutadania podrà consultar i veure el grau d’acompliment de les accions. 

El Sr. Lluís Mijoler explica que el PAM es basa en dos eixos principals: el Prat d’avui 
i el Prat del futur. Sobre el Prat d’avui explica que es fonamenta en quatre punts 
principals: 

1. Crear comunitat a través de l’educació i la cultura, tot potenciant el 
programa Interseccions. 

2. Mantenir la cohesió de la ciutadania pratenca, tot basant-la en els valors de 
l’equitat, la igualtat i la diversitat. 

3. Potenciar l’economia de la ciutat, apostant per l’economia social i la 
cooperació de tots els agents implicats en aquesta àrea. 

4. Preservar l’equilibri territorial i mediambiental. 

Sobre el Prat del futur explica que es fonamenta en tres eixos principals: 

1. Millora dels equipaments públics i dels espais públics. Incideix en la creació 
de la residència per a gent gran que s’està duent a terme 

2. Transició energètica perquè el Prat esdevingui una ciutat sostenible i sigui 
pionera en la lluita contra el canvi climàtic 

3. Defensa del dret a l’habitatge. Explicació del projecte del “Prat Sud” i de la 
posada en marxa de dos models per a la creació d’habitatges. Per una banda 
potenciar la cooperativa d’habitatges en cessió d’ús i per l’altra la creació 
habitatge dotacional 

 

El Sr. Lluís Mijoler dona la paraula a la Sra. Alba Bou, tinenta d’Alcaldia, Economia, 
Habitatge, Governança i Qualitat Democràtica, que presenta el Pressupost Municipal 
per a l’any 2020.  



Resum de la presentació en idees clau (podeu consultar el document de presentació 

adjunt) 

1. El pressupost en dues idees  
 
1.1. El Prat d’avui: consolidació de fites assolides 

 
1.2. El Prat de demà: dret a l’habitatge i transició energètica  

2. El pressupost en sis punts (punts clau del pressupost 2020)  

2.1. Pressupost consolidat 

2.2. Previsió d’ingressos  

2.3. Despesa corrent per àmbits 

2.4. Per cada 100 €... 

2.5. Independència dels bancs 

2.6. Inversions 

3. El Prat d’avui. Consolidació de polítiques estratègiques 

La Sra. Alba Bou dona la paraula al Sr. Juan Pedro Pérez, tinent d’alcalde 
d’Urbanisme, que continua presentant el Pressupost Municipal per a l’any 2020. 

Resum de la presentació en idees clau (podeu consultar el document de presentació 

adjunt) 

4. El Prat de demà. Primer pas dels grans plans del mandat 

4.1. Impulsar el dret a l’habitatge. 

4.2. Iniciar un pla de transició energètica. 

4.3. Millorar l’espai públic i els equipaments. 

4.4. Fer uns pressupostos participatius.  

 

El Sr. Juan Pedro Pérez dona la paraula al Sr. Lluís Mijoler, que obre el torn de 
preguntes. 

1. Ciutadà. Es presenta com Marcelo, membre de la Fundació Esperanzah i fa 
la pregunta següent: Es té present modificar els procediments de relació 
entre les entitats i l’administració pel que fa al tema de la concessió de 
subvencions? 
 
Respon l’alcalde, el Sr. Lluís Mijoler: Des de l’administració volem treballar 
en l’agilització de tots el tràmits que depenguin de nosaltres, però hem de 
complir estrictament la llei i seguir els procediments. La concessió de 
subvencions té una fiscalització concreta i hem de complir els terminis. 



 
I una prova del fet que volem agilitzar els tràmits són les formacions que, 
des de les Cases d’en Puig, estem donant a les entitats de la ciutat perquè 
puguin fer les comunicacions amb l’administració per via electrònica.  
 

2. Ciutadana. Es presenta com a Maria Rosa Giner, membre de l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer del Baix Llobregat i fa la pregunta següent: 
L’administració té present la creació d’un centre cívic que doni servei al 
veïns i veïnes del nucli antic del Prat? 
 
Respon l’alcalde, el Sr. Lluís Mijoler: No tenim previst crear cap centre cívic 
al nucli antic, ja que el centre cívic de referència és el Palmira Domènech. 
Allà hi tenim l’Associació de Veïns i Veïnes del Nucli Antic i a més a més 
oferim a diferents entitats de la ciutat la possibilitat de participar en les 
activitats del centre. Creiem que la zona del nucli antic està coberta i potser 
seria bo dotar d’un centre cívic alguna altra part de la ciutat, però tampoc 
tenim prevista, de moment, aquesta possibilitat. 
 

3. Ciutadà. Es presenta com Toni Pedrero, membre de la Cooperativa Obrera 
de Viviendas i fa la pregunta següent: La ciutadania podrà participar-hi un 
cop s’hagi aprovat el PAM? És a dir, serà participatiu el PAM? 
 
Respon l’alcalde, el Sr. Lluís Mijoler: El PAM sorgeix d’un programa polític 
que s’ha votat a les urnes. De fet, en el nostre cas hi ha una coalició a 
l’Ajuntament i el PAM és una fusió d’aquests dos programes. Una de les 
coses que vàrem aprendre de l’anterior PAM és que és molt important el 
retiment de comptes, i per tant que la ciutadania pugui fiscalitzar el que es 
porta a terme, en quin punt està, i que pugui fer consultes al respecte.  
 
Una altra pregunta: Per tal de millorar la imatge de la ciutat, com es pot 
controlar la instal·lació d’aires condicionats i/o del cablejat elèctric al nucli 
antic? 
 
Respon l’alcalde, el Sr. Lluís Mijoler: Ja ens agrada que la ciutadania sigui al 
nostre costat, perquè hem de lluitar amb Endesa i Telefónica perquè estem 
farts que facin el que volen. Volem que l’espai públic sigui més agradable a 
la vista i lluitarem per aconseguir-ho. 
 
Una altra pregunta: Hi ha prevista una millora de l’enllumenat de la ciutat? 
 
Respon l’alcalde, el Sr. Lluís Mijoler: El pla d’enllumenat l’aprovarem aviat, 
la diagnosi ja està feta i sabem on hem d’actuar, i un cop el tinguem a punt 
l’explicarem detalladament. 
 
Una altra pregunta: Hi ha prevista una millora del transport públic de la 
ciutat i, més concretament, del trajecte des del Prat fins a Bellvitge?  
 
Respon el Sr. Juan Pedro Pérez: Els canvis en el transport públic han estat 
causats per les obres de l’avinguda Montserrat. Un cop acabades, l’Àrea 
Metropolitana no va voler canviar el recorregut d’autobusos com la línia L10. 



 
Estem en negociacions i hem fet diverses propostes, com per exemple 
l’allargament de la línia d’autobusos L11. Som conscients d’aquesta 
problemàtica i estem treballant per solucionar-la. 
 
Una altra pregunta: Com està el projecte del Prat Nord? 
 
Respon el Sr. Juan Pedro Pérez: Volem tenir aprovat un pla urbanístic per al 
Prat Nord durant el primer trimestre de 2020 i ja han començat les reunions 
amb La Seda i La Paperera. Els hem manifestat que tenim la idea de créixer 
cap al nord i de fer-ho de la manera més ràpida possible. En pocs mesos 
tindrem notícies del Prat Nord. 
 
Una altra pregunta: Del pressupost 2019 hi ha una partida, concretament la 
que es diu “Accés als nuclis de població”, que tenia un pressupost de 
400.000 euros i s’hi han gastat quasi 6 milions d’euros. 
 
Respon la Sra. Alba Bou: Aquest és un exemple del fet que les partides 
poden canviar gràcies a l’estalvi acumulat. Per sort, teníem un estalvi que 
hem pogut incloure en aquesta partida. 
 

4. Ciutadà. No es presenta amb el seu nom però diu que és membre de la 
Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya i fa la pregunta següent: Què es 
pretén fer amb l’edifici de la Ricarda? S’utilitzarà només un cop a l’any per  
fer-hi la Fira Avícola? A la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya tenim el 
nostre museu en un edifici cedit per l’Aeroport del Prat i voldríem saber si 
podríem utilitzar la Ricarda? 
 
Respon l’alcalde, el Sr. Lluís Mijoler: Hem tingut una reunió amb la directora 
de l’Aeroport i no heu de patir perquè podreu seguir a l’edifici on esteu 
actualment. D’altra banda, hem d’acabar d’enllestir el pla d’usos de la 
Granja de la Ricarda, ja que tenim moltes propostes. 
 
 

5. Ciutadà. No es presenta amb el seu nom i fa la pregunta següent: Amb  
relació al projecte del Prat Nord, ja no es farà el bulevard que s’havia 
pressupostat anys enrere? S’adequarà aquella zona, que es veu des de la 
Gran Via i fa molt mal efecte amb tot el cablejat per fora? 
 
Respon el Sr. Juan Pedro Pérez: En el plantejament del Prat Nord tenim la 
idea de fer aquest bulevard o zona verda, però hem de treballar encara en 
aquest pla urbanístic i fer-hi alguns replantejaments. 
 

6. Ciutadana. Es presenta com Rosalía i diu que és veïna del nucli antic. Fa la 
pregunta següent: Una part del carrer Isidre Nonell està malmesa per les 
obre de L’Artesà, està previst que s’arregli?  
 
Respon el Sr. Juan Pedro Pérez: No em consta aquesta problemàtica, però 
buscarem informació i estudiarem el tema. 
 



7. Ciutadà. Es presenta com Jordi Gili i fa les preguntes següents: Es pacificarà 
el carrer Doctor Soler i Torrents? Es portarà a terme el soterrament de 
l’autovia de Castelldefels? L’edifici de La Paperera, a qui pertany? 
 
Respon el Sr. Juan Pedro Pérez: La viabilitat del projecte de pacificar el 
trànsit del carrer Doctor Soler i Torrents està relacionada amb el projecte del 
Prat Nord; per tant, haurem d’esperar una mica encara per saber com es 
durà a terme. 
 
El soterrament de l’autovia és un projecte obsolet degut a la gran crisi que 
vam patir i les opcions que tenim avui passen per construir per sobre de 
l’autovia, tot i que són projectes que hem d’estudiar amb deteniment. 
 
Respon la Sra. Alba Bou: L’edifici de La Paperera encara pertany a una 
entitat financera, però estem treballant perquè en un futur passi a ser 
nostre ja que és un edifici que té un valor històric. 
 

8. Ciutadana. Es presenta com a M. Àngels i fa la pregunta següent: Com va 
anar la reunió amb la directora de l’Aeroport sobre l’ampliació d’aquesta 
infraestructura? 
 
Respon l’alcalde, el Sr. Lluís Mijoler: Amb la directora de l’Aeroport tenim 
una bona relació i parlem sovint sobre temes que afecten el municipi. La 
reunió, però, va ser amb Maurici Lucena, president d’AENA. Li vam fer 
arribar que la proposta que ells tenien no ens agradava. De fet, ens van 
presentar quatre propostes i només ens va agradar la que proposava no fer 
res i deixar-ho tot com està ara. També estem a l’espera que hi hagi 
reunions amb altres ajuntaments afectats com són Gavà o Castelldefels i 
que ens facin una proposta conjunta, ja que només va ser una reunió de 
tempteig.  

L’alcalde del Prat de Llobregat, el Sr. Lluís Mijoler, dona les gràcies a tothom per la 
seva assistència i aixeca la reunió a les 20.35 hores. 

 


