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2016 
 
El pressupost del 2016 de l’ajuntament de Calafell va ser el que més consens va necessitar 
per a la seva aprovació en la història democràtica. Per tant, va ser un pressupost que va sorgir 
del diàleg, el debat i el pacte de les diferents forces polítiques que configuren el Consistori. 
Poc o molt, tots els grups municipals van tenir l’opció de participar, en major o menor 
mesura, en la seva confecció. 
 
L’IBI es rebaixa un 10% 
 
Per primer cop en la història de la democràcia, l’Ajuntament de Calafell rebaixava 
considerablement la pressió fiscals als ciutadans, respecte l’any anterior. La baixada de l’IBI en 
un 10% suposava una reducció dels ingressos de 2’2 milions d’euros que calia encaixar i pair 
bé. Alguns dubtaven que aquesta baixada fos possible assumir-la, fins i tot deien que no es 
podria fer un pressupost amb 2’2 milions menys i que era impossible baixar l’IBI un 10%. Ho 
va ser! 
 
No només es va assumir la baixada, sinó que també s’assumia gairebé la meitat de la paga 
extra del Nadal del 2012 que es va treure als treballadors municipals, valorada en uns 
450.000 euros, i l’augment d’un 1% dels sous de tot el personal de l’ajuntament i 
organismes autònoms. 
 
Com es va fer tot això? Doncs rebaixant els sous dels regidors i l’alcalde (aquest últim, en més 
de 12.000 euros), eliminant els càrrecs de confiança de la plantilla, amortitzant les places per 
jubilació, reduint les despeses de Protocol, rebaixant els lloguers que té l’Ajuntament, 
ajustant els contractes de serveis, ajustant els consums energètics i reduint la inversió amb 
finançament propi. 
 
Aquestes mesures podrien semblar una “tisorada” al pressupost i algú podria pensar que no 
es podrien pagar les despeses previstes. Però, no és així! Es van estudiar totes les partides i els 
costos de les actuacions per a ajustar la despesa a la realitat i, a més, encetar nous projectes. 
 
Pel què fa a la plantilla, cal destacar la incorporació d’un enginyer, per a desenvolupar el 
contracte de manteniment i eficiència energètica de l’enllumenat públic, i que hi va haver 
més efectius policials, concretament 6 agents més d’interinatge. També es van cobrir les 3 
places d’agents que es van jubilar durant l’any 2015. Per tant, realment, hi va haver més 
efectius més per a completar el quadrant del servei i evitar situacions surrealistes com les que 
s’havien viscut en els anys anteriors, amb dies on hi havia una sola patrulla al carrer. 
 
En matèria de serveis socials, dins la Regidoria de Qualitat de Vida, es va crear i cobrir una 
plaça de Treballador social i dues d’Educador social, per tal de complir amb les ràtios 
marcades per la Generalitat de Catalunya. 
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També es van cobrir dues places vacants a la plantilla de l’emissora municipal que, en aquell 
moment, es feien a través de contractacions externes. Això va servir per a consolidar Calafell 
Ràdio com a emissora de referència comarcal i local, amb una programació moderna i 
variada, cobrint les baixes de la Marta Rius i el malaurat Ferran Rodríguez. Però, a més, pel 
què fa a Calafell Ràdio, l’emissora va comptar, de nou, amb un professional que fa les 
tasques de Director, després de 4 anys a la deriva i amb un regidor intentant fer aquestes 
funcions. Sense cap dubte, es va guanyar en transparència, pluralitat i professionalitat en 
aquest mitjà local. Tant és així que la web de l’ajuntament va passar de tenir un suspens en 
transparència, en la valoració que fa l’UAB, en l’infoparticip@, a tenir un excel·lent. 
 
Calafell.TV 
 
Es va iniciar, durant aquest any, la televisió per Internet, a través del canal de YouTube, 
inicialment, i després com a Calafell.TV, amb retransmissions dels partits dels equips esportius 
locals, entrevistes als portaveus dels diferents grups i altres programes culturals i 
d’entreteniment que s’aniran preparant. Cal destacar també que, per primer cop, els Plens de 
l’Ajuntament passen a ser retransmesos íntegrament per Internet, amb imatge i so, a través 
d’Streaming. A més, les gravacions s’arxiven en un software en format de videoactes que en 
facilita la consulta i recerca dels grups polítics i dels ciutadans. 
 
En matèria de comunicació també cal destacar que es comença a reformar el portal web de 
l’Ajuntament que acollirà, dos anys després, nous espais de transparència, pluralitat política i 
participació ciutadana.  
 
Més Participació i Transparència 
 
Durant aquest any s’aproven els reglaments del Consell de Seguretat Ciutadana, el nou ROM 
i el reglament de la Comissió Especial de Queixes i Suggeriments. 
 
La Sala de Plens es trasllada a les Dependències Municipals de La Platja i, durant aquest any, 
es converteixen en un autèntic edifici administratiu. A més de CEMSSA, el Patronat de 
Turisme, el SAC i Via Pública, hi aniran els departaments de Medi Ambient i Urbanisme. La 
centralització d’aquests serveis territorials possibilita una major optimització dels recursos 
humans de l’ajuntament. Alhora, suposarà un estalvi de més de 20.000 euros anuals en el 
lloguer d’edificis. 
 
En aquesta mateixa línia, el Jutjat de Pau es trasllada a les Dependències Municipals de Segur, 
aprofitant la sala d’actes per a les celebracions matrimonials i els diferents despatxos per a les 
oficines del jutjat que porta anys en una situació precària d’espai i d’instal·lacions. A primers 
d’any, a més, es procedeix a l’elecció del Jutge de Pau de Calafell, que passa a ser Josep 
Manyé Matinero, després de més de trenta anys on havia estat Josep Garriga i Hugué. 
L’estalvi en lloguer d’edificis és de 6.300 euros anuals, aproximadament, a partir del 
novembre. 
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Finalment, també al mes de novembre, expirava el contracte de lloguer de les oficines de 
Benestar Social. Aquestes oficines es traslladen a l’antic edifici d’urbanisme, a la Plaça de la 
Constitució, estalviant uns 40.000 euros anuals. Per tant, en un sol any, es redueix de 4 a 1 
els lloguers d’edificis municipals, optimitzant els que ja té l’Ajuntament en propietat, creant 
dos centres cívics (al Port i a Cal Bolavà) que completen la xarxa d’equipaments socioculturals 
en els nuclis i obrint un nou espai , la Masia del Vilarenc, com a seu de la regidoria 
d’ocupació i un viver d’empreses i emprenedors, el VilarencZènit. 
 
L’ajust en els contractes de serveis és fruit de noves adjudicacions com les del manteniment 
de l’enllumenat públic i el transport escolar, aprovades recentment. També es rebaixen els 
contractes de serveis de neteja viària, platges i recollida de residus, prèvia negociació amb les 
empreses concessionàries. S’aprofita aquest any per a revisar les taxes en profunditat, amb 
moltes reunions amb els diferents grups municipals. 
 
En matèria d’estalvi energètic es comencen els projectes de la renovació de l’enllumenat 
públic i l’estalvi en consum que suposa la nova adjudicació. També es van substituint les 
lluminàries dels edificis municipals per làmpades de LED i es rebaixen potències en els 
quadres de l’enllumenat públic, suposant un important estalvi econòmic i energètic per a 
l’ajuntament. 
 
Inversions importants 
 
Pel què fa a inversions, es passa d’1’8 milions d’inversió de fons propis a 0’3 milions d’euros 
pel 2016. Això és fruit de la rebaixa de l’IBI, però també d’assumir la part proporcional de la 
paga extraordinària del 2012 als treballadors, de la voluntat política de mantenir bona part 
de la despesa corrent actual, mantenir l’aportació al Patronat Fundació Castell de Calafell que 
obre el nou espai de la Confraria de Pescadors, recuperar esdeveniments importants com el 
High Rockabilly Festival que promocionen el nostre municipi i de redactar projectes d’obra 
que, en part,  es finançaran amb un préstec que es demana passat l’estiu. Tot i així, 
l’ajuntament compta amb 423.000 euros, ja concedits en l’anterior mandat, més 305.000 
euros posteriors de subvenció de la Diputació per la reforma del Camp de Futbol de Calafell 
per a acollir els Jocs del Mediterrani, l’any 2017. Al setembre comencen les obres de 
remodelació i els diferents clubs traslladen la seva activitat al Camp de Futbol de Segur i a 
d’altres poblacions, durant una temporada sencera. 
 
En el Pla de Barris s’estan elaborant els projectes d’obra de les actuacions previstes (carrer 
Jesús, carrer de Mar,...) i es seguiran duent a terme els programes socials previstos i els ajuts 
per a la rehabilitació d’habitatges i obertura i adequació d’establiments comercials en el nucli 
antic. 
 
En paral·lel, es treballa per a presentar un projecte del què resta del Pla de Barris a la primera 
convocatòria d’ajuts pel Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) que ha tret enguany 
l’Estat. Això suposaria obtenir el 50% restant del finançament d’aquestes inversions, en cas 
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de ser escollits. Però, finalment, no hi ha sort i el finançament no es concedeix per part de 
l’Estat. 
 
Nous equipaments 
 
S’assumeix el diferencial de prop de 450.000 euros, per a la construcció del nou Centre 
d’Horticultura a l’antic Tennis Bonavista per a oferir els estudis del cicle formatiu de jardineria 
que es va iniciar el setembre del 2015. S’executen les obres i el nou curs ja comença en el 
nou espai, amb més alumnes inscrits i unes millors instal·lacions. 
 
També s’assumeixen els 65.000 euros de l’expropiació de l’ampliació de la Planta de Residus 
d’ECObp que cal retornar a l’empresa, segons conveni subscrit per l’anterior Consistori. En 
aquest mateix any, s’aprofita una subvenció del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat, concretament de l’Agència Catalana de Residus per a l’ampliació de la Planta de 
Residus, aconseguint doblar l’espai de la mateixa, per a donar servei a més municipis de la 
comarca. En aquell any, El Vendrell s’integra a la recollida de residus que ofereix l’empresa 
comarcal. 
 
Dins dels projectes que es van dur a terme, hi havia l’adequació de diverses instal·lacions 
esportives (Pavelló Joan Ortoll, Gimnàs del Castell, Bar del camp de futbol de Segur, Pista de 
l’Institut Camí de Mar) i l’adequació dels centres escolars actuals. Alguns dels projectes van 
ser contractats externament per la seva dificultat i especificitat tècnica, la resta van ser 
redactats pels serveis tècnics municipals. El 2016 va ser un any de projectes! 
 
Aposta pel turisme i la via pública 
 
En quant a l’aportació al Patronat de Turisme, cal dir que es redueix l’aportació econòmica ja 
que algunes de les despeses d’anys anteriors les assumeix alcaldia i la regidoria de Promoció 
Econòmica. El nou cartipàs preveia l’absorció de l’activitat de l’antiga regidoria de Cultura per 
la de Promoció Econòmica. Això suposa un replantejament de l’organització dels 
esdeveniments que dona més rellevància a la promoció econòmica del municipi, deixant pel 
Patronat de Turisme les tasques de promoció exterior del municipi. 
 
En canvi, pel què fa a Via Pública, es va disposar de més diners que l’any anterior per al 
manteniment de carrers i dels espais públics, ja que la rebaixa del cost del transport escolar va 
fer possible encaixar l’augment de les partides de material de brigada. 
 
En matèria esportiva, s’agruparen totes les subvencions que es donaven des de diferents 
regidories i departaments, augmentant els imports en algunes d’elles. La més significativa era 
la subvenció al Club Patí Calafell que continuava a la màxima categoria de l’hoquei estatal. 
Però també s’augmentava la subvenció al jove pilot de motos, Àlex Toledo, ja que el 2016 va 
suposar un impuls a la seva carrera com a pilot. 
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Més ajut als necessitats 
 
En matèria d’ocupació, en l’any 2016, es van fer dues edicions del projecte Calafell Crea, la 
corresponent al 2015 i la del 2016. Per tant, destinant els 150.000 euros del 2016, es va 
disposar el doble de diners per a fer dos projectes diferents que van generar nous llocs de 
treball i oferir més formació per a persones en situació d’atur. En aquest projecte, destaca 
l’intent d’aprofitar els pisos buits propietat d’entitats bancàries per a lloguer social, un equip 
de sensibilització i educació per a propietaris de gossos i formació per a tenir cura de la gent 
gran. 
 
Però, sobretot, es van esmerar esforços per a intentar canviar, de dalt a baix, l’atenció a les 
persones més necessitades, creant els protocols mínims d’atenció als col·lectius més 
perjudicats per la crisi, augmentant l’aportació econòmica a la Regidoria de Qualitat de Vida i 
tancant un nou conveni marc dels serveis socials amb el Consell Comarcal i la Generalitat. 
També es van augmentar les subvencions a les llars de jubilats del municipi. 
 
Es senten les bases per a la transformació de l’empresa municipal 
 
Pel què fa a CEMSSA, es va començar a donar un caràcter més professional i empresarial a la 
gestió que s’estava duent a terme, des dels seus inicis. Cal destacar que s’acabaren de pagar 
les despeses de comunitat que hi havia pendents, des de l’adquisició dels locals del Port, es va 
iniciar l’estudi per a definir, novament, la zona blava del municipi, per a adequar-la a les 
necessitats reals i es va continuar portant l’administració del nou mercat municipal, on s’hi va 
construir un espai de magatzem de residus i es va adequar el passadís de les cambres 
frigorífiques. 
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2017 
 
Un nou model fiscal més social per a Calafell 
 
Després de baixar un 10% l’IBI pel 2016, l’equip de govern es va plantejar una revisió a fons 
de les ordenances municipals pel 2017. Per a fer-ho, es van obrir unes taules de debat i 
negociació, on hi han participat tots els grups municipals, a excepció de CiU que es va 
autodescartar de ser-hi present, al·legant que “no volia fer la feina a l’equip de govern”. 
 
Per tant, es va demanar als grups municipals que es fessin aportacions per a estudiar-les i 
arribar a un document de consens. Així va ser, des de diferents grups es van fer propostes per 
a canviar les ordenances actuals i, també, a nivell tècnic, des de cada un dels departaments 
de l’ajuntament. 
 
Després de vuit reunions i més de tres mesos de treball discutint les propostes dels diferents 
grups, es va arribar a un document de síntesi que suposa, en algunes ordenances, un canvi 
radical en el model fiscal de Calafell. Aquest canvi es va aplicar a partir de l’any 2017, després 
de tramitar l’aprovació de les ordenances fiscals. 
 
Els acords assolits van ser els que l'equip de govern va ser capaç d'arribar amb ERC, sobre la 
introducció de tres grans canvis en les ordenances fiscals, i amb la CUP, per a avançar cap a 
una fiscalitat més justa i progressiva. Amb aquesta última formació, també es van acordar 
noves bonificacions en els preus del transport escolar, urbà i les escoles bressol que es 
concretaren el curs 2017/18. També es van introduir la majoria de les aportacions fetes per 
Ciutadans, tot i que aquest grup va votar en contra, finalment, de les ordenances fiscals. 
 
Fruit dels acords amb els diferents grups municipals, es van introduir nombroses 
modificacions i variacions de les tarifes socials per tal de fer possible arribar al màxim nombre 
de ciutadans amb dificultats econòmiques per a que es puguin beneficiar dels ajuts previstos. 
Però, també per a aquells que tinguin rentes més baixes i/o formin part de famílies 
nombroses o monoparentals. 
 
Cal recordar que moltes de les ordenances fiscals feia molts anys que no s’actualitzaven i els 
preus estaven totalment desfasats, comparant amb altres municipis costaners. Calafell se 
situava a la cua d'alguns d’aquests preus. 
 
IBI 
 
Pel què fa a l’IBI, es mantenia la baixada de l’any anterior del 10% i s’afegien bonificacions 
per a algunes activitats econòmiques i famílies nombroses o monoparentals, en funció de la 
renta i del valor cadastral de l’immoble, que anaven des del 20% al 80% de l’impost. 
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Residus 
 
La recollida de brossa canviava el model fiscal, passant d’una tarifa única per habitatge (en 
aquell moment, 134,02€/any) a diverses tarifes, en funció del servei que s’ofereix en cada 
zona. El servei de brossa varia en nombre de dies de recollida setmanal, en funció de la zona 
del municipi. 
 
Les noves tarifes diferencien els habitatges unifamiliars (cases) i els plurifamiliars (pisos), 
incorporant els solars buits (que fins ara no tributaven). Els solars pagarien entre 39,91€ i 
68,42€, en funció del seu tamany. Els habitatges pagarien entre 105,46€ i 155,66€, en 
funció de la seva ubicació i del servei que tenen associat. 
 
Aquest canvi de tarifa suposava que, en el 90% dels habitatges del municipi, el preu de la 
brossa sigui inferior al de l’any anterior. A més, també es van introduir bonificacions, en 
funció del reciclatge i per a famílies nombroses o monoparentals. Les zones on augmentés la 
recollida selectiva veurien reduït el seu rebut entre un 10% i un 20% l’any següent. 
 
També s'ampliava la tarificació social, establint un sistema unificat i ampliant exempcions en 
funció dels ingressos i els membres de la unitat familiar. 
 
Aigua i clavegueram 
 
La novetat més important va ser la del canvi de model tarifari, passant d’una quota de 
mínims de 30m3 a una quota de servei. Amb aquesta quota de servei es pagaria el cost 
íntegre del servei i es satisfarien les reiterades peticions del Síndic de greuges sobre les 
injustícies que generava la tarificació actual. Amb la nova tarifa, es pagaria en funció del 
consum, des del primer metre cúbic, afavorint l’estalvi en tots els trams proposats. 
 
L’aigua i el clavegueram incorporen un major fons de reposició que suposa un augment del 
cost que seria gairebé imperceptible en la tarifa per a aquells consumidors que estiguin en els 
trams normals de consum. La no incorporació del pla de xoc de pluvials en la tarifa, suposa 
una reducció important de l’impacte del canvi de tarifa en els usuaris. Aquest pla de xoc 
l’assumeix l’ajuntament, amb recursos municipals. 
 
També, s’aprovaria una tarifa social amb descomptes molt importants per a la gent amb 
menys recursos i una reducció en la majoria d’establiments hotelers. 
 
Guals 
 
En els guals, l’import de la taxa havia quedat molt desfasat. Es va actualitzar el preu, però 
quedant com un dels municipis costaners amb un preu més baixa. El nou preu de 40,02€ 
deixa Calafell en la franja baixa dels municipis costaners de Catalunya, per sota del Vendrell. 
 
També cal destacar que va desaparèixer la taxa pel contragual, ja que donada la poca 
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amplada de molts carrers del municipi i l’existència d’obstacles es feia necessària la seva 
utilització. 
 
En aquest apartat, apareixien dues noves taxes per a l'accés en benzineres i a aparcaments de 
superfícies comercials. 
 
Plusvàlues 
 
Les plusvàlues es van apujar al màxim permès, tenint en compte que les herències ja tenen 
una bonificació del 95% de l’import. Aquest impost afecta, majoritàriament, les 
transmissions de compravenda entre particulars i entre empreses immobiliàries i particulars. 
També s’incorporaven bonificacions en funció del valor cadastral i de la renta familiar que van 
des del 30% al 95% de l’import. 
 
IAE 
 
L’impost d’activitats econòmiques afecta a aquelles empreses que tenen un import net del 
volum de negoci de més d’un milió d’euros l’any. En el cas de Calafell, més del 80% són 
empreses multinacionals i entitats bancàries que tenen una franquícia al municipi. La 
proposta situava aquest import al màxim permès per la llei, en funció de la seva ubicació. La 
modificació anava en la línia d'aplicar criteris de progressivitat, fent pagar aquells que més 
tenen. 
 
IVTM 
 
S’actualitzaren els imports, introduint una gradació en cotxes i motocicletes, en funció de la 
cilindrada. També s’introduien bonificacions per als vehicles que fossin energèticament més 
eficients, emetent menys CO2. 
 
ICIO 
 
S’ampliaven les bonificacions per a llicències d’obres de reforma o rehabilitació de façanes en 
el nucli històric del poble i la segona corona (actualment només era en edificis catalogats) i en 
reformes d’establiments comercials i aparadors. 
 
Altres taxes 
 
S’aprovava un nou preu per als nínxols antics que estaven buits i es podien reutilitzar. Es 
creava una taxa per a caixers automàtics que s'enfronten amb la via pública. S’incorporava, 
com a novetat, una taxa d’inspecció i control sobre els habitatges d’ús turístic. Es creava, 
també, una taxa per a celebracions de casaments i bateigs en edificis municipals o elements 
patrimonials, fins ara inexistent. 
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Un pressupost molt condicionat 
 
Complint els compromisos adquirits amb altres grups de l’oposició, en l’aprovació de les 
Ordenances Fiscals pel 2017, vam dotar de major import els ajuts tributaris per a l’IBI i vam 
obrir la possibilitat de revisar els preus de les llars d’infants, el transport urbà i el transport 
escolar. L’objectiu era fer que els serveis fossin més accessibles a les famílies amb menys 
recursos. En aquest sentit, també vam subvencionar la totalitat del transport adaptat als 
usuaris del mateix, després de que el servei fos assumit pel Consell Comarcal. 
 
La baixada de l’IBI en un 10% que es va fer l’any anterior, es mantenia aquell any. Aquesta 
baixada va suposar uns 2’2 milions d’euros menys d’ingressos. No obstant, la revisió de les 
ordenances feta pel 2017, suposava un augment dels ingressos, novament, que no arribava a 
cobrir aquesta minva de l’any anterior, però que ajudava a configurar un pressupost més 
ajustat a la realitat de Calafell i d’algunes de les contractes de serveis, com l’aigua, el 
clavegueram i la recollida de la brossa. 
 
La sentència condemnatòria de l’expropiació forçosa de l’antiga plaça de braus de Segur de 
Calafell, va condicionar el capítol d’inversions i va retardar el tancament del pressupost. Eren 
més de 1’6 milions d’euros, entre el fix, l’IVA i els interessos sobrevinguts. Però, no era la 
única sentència que va condicionar les xifres pel 2017, també n’hi havia una altra, la del 
pagament de l’IVA de la compra del solar de l’antic Tennis Esplai, uns 240.000 euros, que 
també es va pagar el 2017. Estem parlant de prop de 2 milions d’euros que no es podria 
destinar a inversió i que ens obligava a demanar un nou préstec per a fer-hi front. 
 
Canvi de model en organismes autònoms 
 
El canvi substancial que es produeix en el 2017 era l’assumpció de les competències i les 
partides de l’antic Patronat de Turisme, en la regidoria de Turisme. Aquest fet comportaria 
una simplificació administrativa, en no haver d’aprovar un pressupost a part del de 
l’ajuntament, com es feia amb el Patronat. 
 
Però, també hi va haver un canvi important, en les diferents encomanes de gestió que es 
farien a l’empresa municipal CEMSSA, com a ens instrumental de l’ajuntament, obligant a 
que els ingressos fossin internalitzats al pressupost municipal i a l’empresa se li pagués el cost 
del servei. Aquesta nova fórmula, permetia a l’ajuntament estalviar l’IVA en els diferents 
serveis, ja que les encomanes de gestió a empreses municipals no tenien aquest recàrrec i 
aquest fet afavoria els ciutadans que no havien d’assumir els costos que això suposava. 
Aquest fet implicava, també, una millora directa en el percentatge d’endeutament, ja que 
s’augmentaven els ingressos corrents de l’ajuntament. 
 
Estructurant la Plantilla 
 
Pel què fa a la plantilla, cal destacar que hi havia més efectius policials, concretament 3 
agents més. També es cobririen les 2 places d’auxiliars administratius noves i altres que 
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s’havien jubilat durant l’any anterior. A més, es va dotar el Departament de Via Pública d’una 
nova estructura organitzativa, al jubilar-se la persona que havia estat portant el departament 
en els últims anys. D’aquesta manera, es pretenia fer efectiva la coordinació entre els 
departaments de Medi Ambient, Urbanisme i Via Pública, un cop ja compartien espai físic, a 
les Dependències Municipals de la Platja, millorant l’atenció al públic i facilitant els tràmits 
administratius en els diferents tràmits que afectaven el territori.  
 
També hi havia intenció d’iniciar, durant aquest any, els processos de Participació Ciutadana 
que depenien orgànicament d’alcaldia. Per a això, es va destinar un auxiliar administratiu a 
aquestes funcions, després de deixar la web municipal en un alt índex de transparència que 
només calia mantenir. 
 
Millora de l’administració 
 
En aquest exercici, en la línia d’adequació dels edificis municipals, iniciada l’any anterior, el 
Jutjat de Pau es va traslladar a les Dependències Municipals de Segur, aprofitant la sala 
d’actes per a les celebracions matrimonials i els diferents despatxos per a les oficines del jutjat 
que porta anys en una situació precària d’espai i d’instal·lacions. En la zona que queda lliure, 
després del trasllat dels serveis mèdics al nou CAP de Segur, s’hi va ubicar l’atenció dels 
serveis socials pel nucli de Segur. 
 
Es va adquirir un nou programa de Comptabilitat. També, a nivell informàtic, es van fer 
inversions importants en la renovació d’equips i de software en els programes que 
s’utilitzaven a la resta de departaments de l’ajuntament. 
 
Més Comunicació 
 
Es va ampliar el contracte de serveis audiovisuals de Calafell.TV  per a aprofitar l’arxiu històric 
i crear nous programes que repassessin els darrers trenta anys de la vida del municipi. Es van 
renovar les retransmissions dels partits dels equips esportius locals i les notícies municipals, 
mantenint les retransmissions en directe dels Plens de l’Ajuntament íntegrament per Internet, 
amb imatge i so, a través d’Streaming. 
 
Finalment, també en matèria de comunicació, es va contractar un nou servidor per a la nova 
web de l’ajuntament que es faria durant aquest exercici 2017, per tal d’evitar els problemes 
anteriors de funcionament i que feien que, de tant en tant, es quedés sense connexió. Així 
mateix, es va dotar aquesta web de l’estructura necessària per a suportar els processos 
participatius futurs, amb l’adquisició de la plataforma Decidim.Calafell, a través de Localred. 
 
La recta final del Pla de Barris 
 
En aquest any, 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, es van augmentar algunes despeses com les 
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festes populars, la promoció comercial, el programa de Joventut i el Calafell Crea en que, a 
través d’ell, es portaria la gestió integral del Pla de Barris. 
 
A més, es va 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 de Mar i 
del passatge Sant Joan, carrer de Cal Viola i una part del passatge del Sol. Aquesta 
remodelació d’un dels principals eixos històrics del nucli antic suposaria l’eliminació de les 
voreres estretes del carrer i els cablejats penjants que hi havia per les façanes, donant una 
major qualitat estètica al carrer que és una de les principals entrades de vianants al nucli 
històric i d’accés al castell. 
 
S’iniciarien les obres de remodelació de l’antic edifici del Sindicat, al carrer Marquès de Samà, 
cantonada amb el carrer de Jesús, per a ubicar la biblioteca Ventura Gassol, ampliant quatre 
vegades la superfície actual. Alhora, es començarien les obres de remodelació del primer tram 
del carrer de Jesús, entre la Plaça del Cubano i l’entrada al Poble. També, es va renovar tot 
l’enllumenat de la Plaça de les Eres. 
 
Sense comptar amb finançament del Pla de Barris, es remodelaria la Plaça de Catalunya, 
reforçant l’arbrat i el mobiliari urbà, deixant algun espai per a aparcament temporal gratuït 
per als clients dels comerços de l’entorn. D’aquesta manera es pretenia reforçar el paper de 
centralitat de la Plaça de Catalunya en el nucli antic i reforçar el seu caràcter lúdic que havia 
adquirit des de la seva remodelació. 
 
Empenta al Port de Segur 
 
En aquest any, es pretenia donar una molt bona empenta al Port de Segur, amb la 
construcció d’un Centre Cívic i una Biblioteca, en els locals buits del Port. Però, també, amb 
la ubicació d’una base nàutica on s’ubiqués l’escola de vela i altres activitats relacionades 
amb el mar. Sense cap dubte, aquests equipaments implicarien un moviment constant i diari 
de gent al Port que dinamitzaria aquest espai desaprofitat i, de vegades, desèrtic. 
 
En aquest nou centre cívic es projecta un nou Casal jove a Segur, que ja preveia el Pla Local 
de Joventut, aprovat feia uns mesos. Aquesta aposta per la dinamització del jovent de Segur 
faria possible que es pogués treballar amb aquest col·lectiu de manera més propera, en el 
nucli de Segur, inicialment en l’edifici de la Biblioteca de La Casa Nova de Segur, com a 
embrió del futur Casal Jove. 
 
Més serveis pel ciutadà 
 
L’augment de la taxa del servei d’aigua era per a augmentar el fons de reposició de la xarxa 
d’aigua i l’augment del clavegueram va permetre fer un nou contracte de manteniment de 
pluvials per tal de fer el manteniment i tenir-los en condicions quan plovia fort. A més, també 
es van destinar uns tres-cents mil euros, aproximadament, al pla de xoc de pluvials per a 
millorar-ne el seu funcionament i resoldre els problemes que generava l’escàs manteniment 
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de les infraestructures de pluvials. L’ajuntament i Sorea van fer un Pla de Xoc d’inversions en 
pluvials, a tres anys vista. 
 
El nou contracte del servei de manteniment i eficiència energètica de l’enllumenat públic, va 
permetre canviar més de cinc mil punts de llum del municipi, aconseguint un important 
estalvi energètic i econòmic, i remodelar les xarxes d’enllumenat més antigues del municipi 
(com Segur Platja, Les Brises i Calafell Residencial). 
 
Una aposta que es va fer en el 2017 va ser la de millorar el servei de socorrisme a les platges, 
dotant-les de noves casetes i torres de vigilància més properes a la sorra i que canviarien la 
imatge de les nostres platges de manera important. 
 
#CalafellésCultura 
 
En general, hi ha un increment important en les partides de festes i promoció econòmica, per 
a potenciar les festes majors i nous actes que estirin la temporada turística. Es fa el primer 
concert Bon Karme, amb l’actuació del grup de música local, Buhos. 
 
Pel què fa al Patrimoni Històric, cal dir que es va augmentar de manera considerable 
l’aportació a l’OAM Patronat Fundació Castell de Calafell. L’objectiu era consolidar la 
Confraria de Pescadors i els altres tres espais patrimonials (Castell, Ciutadella i Casa Barral) 
oberts al públic. La necessitat de contractar més conserges per a cobrir els horaris, va fer 
augmentar la despesa corrent. Però, el pressupost de l’OAM, també incorporava una partida 
important per a inversió en adequació del patrimoni. 
 
Un altre dels elements patrimonials que es reforçarien seria la museïtzació del Bot Salvavides, 
amb la construcció d’un cobert pel Bot, al costat de la Confraria de pescadors, que podia 
esdevenir l’origen d’un museu marítim a l’aire lliure, en aquest entorn. 
 
Altres inversions 
 
Les inversions més importants van ser les que es van fer en l’interior dels recintes escolars, 
amb l’adequació de patis, plantació d’arbrat, espais d’ombra o coberts, instal·lació de 
pissarres digitals i altres actuacions consensuades amb la comunitat educativa de cada centre. 
 
També es va adequar l’espai d’aparcament annex a l’Escola Mossèn Cinto Verdaguer. Les 
altres inversions que es van fer són la instal·lació d’un parc esportiu per a gent gran a la 
Masia de la Font, la instal·lació d’un espai Workout a la Platja, l’adequació de l’antena de 
comunicacions del carrer Lituània, un muntacàrregues pel cementiri i més passeres a la platja. 
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2018 
 
Tot i el retard en l’aprovació del pressupost, les diferents modificacions pressupostàries que 
es van fer del pressupost prorrogat, tant per a introduir un nou crèdit per a inversions, com 
per a modificar partides de despesa corrent, van permetre gestionar l’ajuntament durant tot 
aquest temps i no aturar els projectes previstos pel 2018. 
 
Es va fer front als 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. El nou conveni preveu mantenir el poder adquisitiu dels treballadors de 
l’organisme. També preveu la reducció de la jornada laboral de 37’5 a les 35 hores i es pretén 
resoldre els problemes que genera 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. 
 
Es van ampliar força les partides de dinamització i promoció cultural. Així mateix, es va 
començar a treballar el projecte de l’EMAC, la nova escola municipal d’arts de Calafell, amb 
la música i la dansa com a protagonistes. 
 
Es va haver d’assumir l’increment del cost del servei de RSU 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 prepara una segona ampliació de 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. 
 
Contracte programa en serveis socials 
 
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. 
 
A través d’un conveni, la Creu Roja passa a gestionar el Banc d’aliments i manté 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 el mes de setembre. Les altres dues, es va negociar i tancar 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. 
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Finalment, tot i haver de pagar prop d’un milió d’euros, la municipalització d’aquestes 
dues últimes llars d’infants suposava un estalvi important per a l’ajuntament en interessos, 
impostos i altres despeses relacionades. Així mateix, la municipalització de les llars d’infants 
suposava tenir un major control en la qualitat educativa i un major coneixement de la gestió 
de les llars, cosa que podia facilitar un estalvi econòmic o, potser, una reducció del preu de 
les mateixes, en un futur, tot i ser un dels municipis més econòmics en aquest servei. 
 
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. 
 
Seguim estructurant la Plantilla 
 
L’ajuntament va engegar un procés de racionalització i millora estructural de la seva 
organització. El 2018, es va crear ja el Gabinet de Gestió Interna, tant a nivell tècnic com 
administratiu, i el Gabinet de Seguretat Ciutadana. Però, en paral·lel, també es va treballar 
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. 
 
La recta final del Pla de Barris 
 
Es continua donant 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. 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. 
 
No obstant, la Generalitat va ampliar dos anys la pròrroga del Pla de Barris, fins el desembre 
del 2020. No obstant, no s’atura cap de les obres engegades ni el ritme previst d’execució de 
les mateixes. Però, no hi ha dubte, que l’increment de temps concedit permetrà acabar de 
justificar totes les partides a temps i, també, exhaurir aquelles on encara hi restin recursos no 
aprofitats. 
 
Més promoció comercial i turística 
 
Es continua apostant per la dinamització comercial del municipi, ampliant les partides de 
festes populars i de promoció comercial. Això permet oferir nous serveis als visitants, com el 
nou espai infantil, al cinema Iris, per a clients dels establiments de l’illa de vianants. 
 
Finalment, el 2018 s’amplia el número de punts de llum de l’enllumenat nadalenc, sobretot a 
la zona del Poble i de Segur, dins la nova licitació per quatre anys, passant de 230 a 300 
punts de llum. 
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Més serveis pel ciutadà 
 
El programa de piscina a les escoles també assumeix un curs més i augmenta la seva dotació 
pressupostària. En aquesta línia, també s’engega el projecte per a mantenir els patis oberts 
de les escoles. 
 
L’ajuntament assumeix la gestió de la piscina de Mas Romeu, després de la seva remodelació 
integral. El 2017 havia restat tancada per perillositat. 
 
El 2018 és el primer any on s’apliquen els Pressupostos Participatius, fruit del procés ciutadà 
que s’havia fet en el 2017, on els veïns i veïnes de Calafell podien decidir el destí dels 
400.000 euros que l’ajuntament es comprometia a posar en el pressupost del 2018. Les 
actuacions més votades van ser l’adequació dels pluvials del carrer Pescador, l’aparcament de 
l’escola del Castell i l’aparcament del Clos del Becu. També, durant el 2018, es van fer els 
Pressupostos Participatius pel 2019, amb deu actuacions guanyadores. L’ajuntament es va 
veure obligat a destinar més de 900.000 euros, degut a l’elevada participació que hi va haver, 
amb més de set-cents votants. 
 
Pel què fa al Patrimoni Històric, cal dir que es va augmentar de manera considerable 
l’aportació a l’OAM Patronat Fundació Castell de Calafell. L’objectiu era consolidar la 
Confraria de Pescadors i la Casa Barral. Però, també, es va projectar 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. 


