
MEMÒRIA D’ALCALDIA 2018

Amb uns mesos de retard, degut a problemes tècnics i al canvi de programa informàtic de 
l’ajuntament que ha condicionat la confecció i l’elaboració d’aquest pressupost, 
presentem la proposta pel 2018, tenint en compte les diverses modificacions 
pressupostàries que s’han fet del pressupost prorrogat, tant per a introduir un nou crèdit 
per a inversions, com per a modificar partides de despesa corrent, que han permès 
gestionar l’ajuntament durant tot aquest temps i no aturar els projectes previstos per a 
enguany. El pressupost pel 2018 recull la despesa executada, les modificacions introduïdes 
i les inversions previstes a crèdit. Però, també, moltes altres novetats que, tot seguit, 
detallaré.

També ha fet endarrerir aquest pressupost l’aprovació dels Pressupostos Generals de 
l’Estat, ja que s’ha hagut de calcular i dotar els increments salarials als treballadors/es, en 
el capítol I. També, es recullen les dotacions econòmiques per a tancar i aprovar el nou 
conveni amb el personal de l’ajuntament, així com fer la valoració dels llocs de treball que 
es demana per part de sindicats i que, fa molts anys, que l’ajuntament pretén fer, sense 
èxit.

Fa uns mesos, es va presentar una proposta als diferents grups de l’oposició i es va 
demanar obrir un diàleg per tal de fer esmenes i introduir modificacions en aquest 
pressupost, establint un diàleg que no s’havia produït mai, encara. No tots els grups han 
fet aportacions, la CUP i Ciutadans no han volgut negociar aquests pressupostos, ni han 
fet cap esmena o aportació. En canvi, tant CiU com ERC han fet aportacions que, en 
major o menor mesura, el govern ha recollit per a ampliar el consens en el pressupost o, al 
menys, reduir-ne les votacions contràries.

Fruit d’aquestes converses, s’han incorporat partides de manteniment de fonts, de 
manteniment d’espais canins i d’espais de jocs infantils. També, s’ha incorporat una 
partida de Premis literaris per a recuperar el concurs “La Mar de lletres” i s’han ampliat 
força les partides de dinamització i promoció cultural. Així mateix, s’està treballant per a 
encabir les entitats culturals en els espais nous que es crearan dins de l’EMAC, la nova 
escola de música i dansa. Juntament, amb el nou gimnàs i la masia de Cal Bolavà, 
configuraran un autèntic centre cívic que dinamitzarà el nucli antic i de manera 
descentralitzada. L’habilitació d’espais en la Confraria de Pescadors per a la tripulació del 
Bot salvavides ha de suposar l’obertura de l’espai de la “maquinilla” al públic.

Cal destacar que, per a aquest any 2018, no s’havien introduït canvis en les ordenances 
fiscals. Per tant, els ingressos són més alts per la pròpia dinàmica del municipi. 

Cal dir que, en aquest pressupost, es recull el préstec de 4’8 milions d’euros que ja s’ha 
demanat per a enguany. Però, també recull unes partides ampliables d’inversió, de 1.000 
euros, per a fer modificacions internes del pressupost i aprofitar el romanent de totes les 
partides d’inversió que resten obertes i no s’ha exhaurit la seva dotació. Aquestes 
inversions previstes són la segona fase del Centre Cívic del Port de Segur, la plaça del 
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Carrer de Mar, el projecte de l’escola de música i dansa, l’adequació de voreres de les 
urbanitzacions, la senyalització viària per a consolidar els canvis de mobilitat en les 
urbanitzacions, l’adquisició d’un immoble per a la brigada municipal, la instal·lació de 
noves zones de jocs infantils, l’adequació d’edificis municipals, la instal·lació d’alarmes en 
edificis municipals, l’adquisició d’equipaments informàtics, de mobiliari i de mobiliari urbà.

En molts conceptes, es tracta d’un pressupost continuista. Tot i això, s’han actualitzat 
preus de diversos contractes i s’ha dotat alguns d’ells amb excés per a fer-ne ampliacions 
o pagar diferències d’anys anteriors. Aquest és el cas del contracte del servei de RSU que 
s’augmenta amb una quantitat important per a assumir la regularització del 2017 i 
l’adquisició de nous contenidors. Però, també, és el cas del servei de transport urbà, on es 
pretén ampliar, novament, l’horari del servei, passant a ser de 6 del matí a les 12 de la nit, 
per a donar més opcions de mobilitat a aquelles persones que no tenen vehicle propi o 
que utilitzen altres mitjans per a desplaçar-se fora de l’horari actual del transport urbà.

Contracte programa en serveis socials

Un dels canvis importants en el pressupost d’enguany és l’assumpció de les competències i 
les partides que obliga el nou contracte programa de Serveis Socials amb la Generalitat. 
L’assumpció de nou personal administratiu i tècnic, així com l’ampliació de serveis de 
teleassistència, ajuts d’urgència individuals i el nou servei d’intervenció socioeducativa, fan 
que augmenti en més de 100.000 euros el pressupost per a la regidoria de Qualitat de 
Vida, respecte l’any anterior.

En aquest mateix sentit, el pressupost d’enguany té com a novetat fer un conveni amb la 
Creu Roja per a seguir fent possible el Banc d’aliments i mantenir la presència d’aquesta 
històrica entitat al nostre municipi.

Seguim municipalitzant serveis

Pel què fa a l’empresa municipal CEMSSA, s’assumeix tota la gestió de les quatre llars 
d’infants que hi ha al municipi. Dues d’elles, acabaven el contracte amb les empreses que 
ho gestionaven, en aquest mes de setembre. Les altres dues, s’ha negociat una liquidació 
del deute que hi havia de les obres i del finançament que es va preveure, així com un 
pagament dels endarreriments i deutes pendents amb l’empresa que les gestionava. 
Finalment, tot i haver de pagar prop d’un milió d’euros, la municipalització d’aquestes 
dues últimes llars d’infants suposa un estalvi important per a l’ajuntament en interessos, 
impostos i altres despeses relacionades. Així mateix, la municipalització de les llars 
d’infants suposa tenir un major control en la qualitat educativa i un major coneixement de 
la gestió de les llars, cosa que pot facilitar un estalvi econòmic o, potser, una reducció del 
preu de les mateixes, tot i ser un dels municipis més econòmics en aquest servei.
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També s’assumeix, des de l’empresa municipal, la gestió renovada de la zona blava i la 
nova zona taronja, així com el servei de grua i la neteja d’edificis municipals. Tot plegat, fa 
necessària la incorporació de més personal qualificat en l’estructura empresarial que faci 
possible la gestió dels diferents serveis encomanats.

En aquest sentit, també s’ha dotat una partida important per a fer les auditories de gestió 
dels diferents serveis municipals que poden, o no, municipalitzar-se en un futur o que ja 
estan municipalitzats.

Seguim estructurant la Plantilla

L’ajuntament ha engegat un procés de racionalització i millora estructural de la seva 
organització. Enguany, s’ha creat ja el Gabinet de Gestió Interna, tant a nivell tècnic com 
administratiu, i el Gabinet de Seguretat Ciutadana. Però, en paral·lel, també s’està 
treballant per a dotar de recursos informàtics i tècnics els diferents departaments de 
l’ajuntament, per tal de millorar la seva gestió i oferir millor atenció al ciutadà.

Pel què fa a la plantilla, cal destacar la incorporació de “júniors” en els serveis econòmics, 
en serveis mediambientals, en contractació i serveis jurídics. Aquestes noves figures no 
ocupen plaça de plantilla, ja que es contracten amb programes concrets, per tal 
d’actualitzar el funcionament de l’ajuntament en els diversos camps.

També s’incrementa la plantilla per a obrir les dues noves biblioteques que hi haurà, en 
poc temps, al municipi. El dimensionat del servei s’ha fet d’acord amb la direcció de la 
bibliotecària i la voluntat d’ampliar els horaris actuals, passant de 32 a 40 hores setmanals. 

Durant l’any, ja s’han fet diversos processos de consolidació de la plantilla, sobretot en 
l’àmbit policial, per a reduir la taxa d’interinatge de la mateixa. La voluntat del govern és 
de seguir en aquesta línia, sempre que ho permeti la llei de pressupostos de l’Estat.

Finalment, aquest pressupost contempla tots aquells pactes que s’estan negociant i 
acordant amb els diferents sindicats, dins la negociació col·lectiva que ha obert 
l’ajuntament, després de denunciar el conveni vigent. Entre ells, es pretén resoldre els 
problemes que genera, actualment, la productivitat mensual i anual. La voluntat és establir 
uns nous criteris de productivitat real al personal. També és voluntat del govern enllestir 
una valoració dels llocs de treball de l’ajuntament i dotar un import per a poder-la fer 
efectiva, d’acord amb els pactes del nou conveni del personal.

La recta final del Pla de Barris
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En el pressupost 2018, són diversos els departaments que aprofiten les subvencions del Pla 
de Barris per a impulsar diversos programes que formen part del Projecte d’Intervenció 
Integral del Nucli Antic de Calafell. Gràcies a aquests diners, podem augmentar algunes 
partides com les festes populars, la promoció comercial, el programa de Joventut i el 
Calafell Crea en que, a través d’ell, es portarà la gestió del Pla de Barris.

A més, es pretén fer una bona empenta al Pla de Barris, amb la dotació de majors recursos 
en les partides de despesa corrent i d’inversió. Una mostra d’això seran les obres del carrer 
Principal, del carrer Joan Miró i del carrer Marquès de Samà, ja en licitació. Aquesta 
remodelació en un dels principals eixos històrics del nucli antic suposarà l’eliminació de les 
voreres estretes del carrer i els cablejats penjants que hi ha per les façanes, donant, també, 
una major qualitat estètica.

La novetat d’enguany és que la dotació de les subvencions per a la remodelació 
d’habitatges i l’obertura de nous negocis és, exclusivament, amb fons municipals. No es té 
en compte l’aportació de la Generalitat, ja que no hagués donat temps a fer les oportunes 
justificacions.

No obstant, fa pocs dies, la Generalitat ha ampliat dos anys la pròrroga del Pla de Barris, 
fins el desembre del 2020. No obstant, no aturarem les obres engegades ni el ritme previst 
d’execució de les mateixes. La nostra voluntat és tenir-ho llest per a l’estiu vinent. Però, no 
hi ha dubte, que l’increment de temps que s’ha concedit permetrà acabar de justificar 
totes les partides a temps i, també, exhaurir aquelles on encara hi restin recursos no 
aprofitats. Caldrà, doncs, fer un replantejament del Pla de Barris, per a aprofitar els darrers 
recursos i exprimir més la subvenció concedida al 2010.

Més promoció comercial i turística

En aquest any, es pretén donar una nova empenta en la dinamització comercial del 
municipi. Per aquest motiu, s’han ampliat les partides de festes populars i de promoció 
comercial. 

Això permetrà oferir nous serveis als visitants, com el nou espai infantil, al cinema Iris, per 
a clients dels establiments de l’illa de vianants.

També, es donarà una subvenció a l’associació comercial del Poble, tal i com es fa amb 
Fòrum Calafell, per a ajudar a dinamitzar el nucli antic i fer-hi més activitats.

Finalment, enguany s’ampliarà el número de punts de llum de l’enllumenat nadalenc, 
especialment a la zona del Poble i de Segur, dins la nova licitació que es farà.

Més serveis pel ciutadà
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El programa de piscina a les escoles també assumirà un curs més i augmentarà la seva 
dotació pressupostària. Per tant, oferirem més possibilitats de natació als nostres joves del 
municipi. En aquesta línia, també s’ha dotat el projecte per a mantenir els patis oberts, 
iniciat fa uns mesos, a través d’una subvenció.

En matèria esportiva, també hi ha una aposta important, ja que existeix la possibilitat de 
que l’ajuntament assumeixi una instal·lació esportiva, actualment privada. Per aquest 
motiu, s’ha incrementat la partida d’assessorament tècnic, per a poder fer l’estudi de 
gestió i de consolidació del planejament urbanístic de l’emplaçament que ocupa. També, 
es proposa un increment important de les subvencions a entitats esportives. Finalment, 
l’ajuntament ha assumit enguany la gestió de la piscina de Mas Romeu.

Pel què fa a d’altres serveis, cal destacar la previsió pels estudis de millora de la seguretat 
viària, la previsió per a iniciar processos de participació ciutadana (a través del Calafell 
Crea), la previsió per a actualitzar els Plans de Protecció Civil que estan caducats i 
l’increment de la partida de colònies de gats.

Pel què fa al Patrimoni Històric, cal dir que s’ha augmentat de manera considerable 
l’aportació a l’OAM Patronat Fundació Castell de Calafell. L’objectiu és consolidar la 
Confraria de Pescadors i la Casa Barral. Però, també, s’està treballant en una nova 
museïtzació de l’interior del castell, la nova il·luminació exterior del monument i la 
consolidació i museïtzació de les sitges del Parc arqueològic del Castell.

També, a nivell cultural, en la programació dels centres cívics, s’ha simplificat la gestió, 
agrupant totes les partides de Centres Cívics, cosa que permetrà gestionar millor els nous 
espais que s’estan creant i els existents.

Conclusió

Per tant, es pretén consolidar un pressupost que ja està gestionat, en gran part, però 
millorant alguns dels serveis que, actualment, ja es presten. 

El pressupost del 2018 és el primer que contempla inversions decidides amb Participació 
Ciutadana, a través dels pressupostos participatius, com són l’aparcament del Clos del 
Becu, l’aparcament de l’escola del castell i la millora de la xarxa de pluvials del Carrer 
Pescador.

És també un pressupost que consolida una línia de treball encetada el juny de 2015, que 
vol canviar allò que mai no canviava a Calafell. Hem trencat ja moltes inèrcies i coses que 
es feien per costum, sense plantejar-se el sentit que conservaven. Però queda feina a fer, 
molta. De mica en mica, sectors cada cop més grans de la ciutadania estan entenent 
aquest procés, que vol guanyar, des del diàleg i la participació, un municipi sense greuges 
entre nuclis, modern, actiu contra la crisi i a favor de les persones.
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Hem demostrat que podem fer-ho, però hem de continuar. Vam prometre que ens hi 
deixaríem la pell, això estem fent i així seguirem. 

Ramon Ferré  Solé

Alcalde de Calafell
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