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El pressupost per a 2018, un pressupost expansiu 
 
El Ple municipal de 18 de desembre ha aprovat el Pressupost General de l’Ajuntament 

de Sitges per a 2018. Després de diversos exercicis comptables en els que el Govern 

va prioritzar la contenció de despesa i la racionalització dels comptes municipals per 

fer front a una situació d’endeutament, i després també d’haver aconseguit generar 

estalvi net gràcies al romanent dels darrers anys, el pressupost per a l’any vinent és 

defineix com una proposta expansiva perquè preveu uns majors ingressos i preveu 

també afrontar un programa d’inversions d’acord amb el Pla de Mandat. 

 

 

 

 
Durant 2017, la salut financera de l’Ajuntament i l’acompliment de tots els paràmetres 

de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària han permès dedicar a inversions 

més de 9 milions d’euros de l’estalvi acumulat.  

 

El pressupost per a 2018 s’ha confeccionat sobre la base de quatre pilars: 

 

A. Mantenir la dinàmica de bona gestió econòmica que ha permès la reducció del 

deute. 

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 
Període: Del 2015 al 2018 
 

2015 2016 2017 2018 

41,5M€ 42M€ 42,2M€ 46M€ 
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B. Millorar, substancialment, el manteniment dels serveis que afecten la qualitat 

de l’entorn urbà (neteja, residus, enllumenat, barris). 

 
C. Implementar la modernització administrativa mitjançant la implantació de 

l’Administració Electrònica i la tecnificació i increment de les competències dels 

empleats municipals. 

 
D. Incrementar les dotacions per a inversió, planificant grans obres de la vila, 

donant continuïtat al gran impuls iniciat el 2017 amb les inversions sostenibles. 

 
 
Una major previsió d’ingressos per a una major 
inversió 
 
Els projectes que el Govern vol tirar endavant per a 2018 i que contempla el 

pressupost s’acompanyen d’una política fiscal que ha de permetre dibuixar una 

previsió d’ingressos proporcionals a la capacitat d’inversió que el govern s’ha fixat per 

a 2018. En aquest sentit, les ordenances fiscals aprovades el passat mes d’octubre 

tenen un doble vessant. D’una banda, aplicar criteris de progressivitat fiscal, és a dir, 

aplicar increments fiscals progressius i proporcionals a la realitat i capacitat econòmica 

dels ciutadans, i també aplicar criteris de tarifació social i bonificacions per a persones 

i col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat. 

 

Les ordenances fiscals s’adapten a la capacitat real de finançament, atenent a 

l’evolució dels ingressos del municipi en anys anteriors. En altres paraules, 

s’augmenten sense incrementar la pressió fiscal. A tall d’exemple, la previsió de la 

recaptació de l’Impost de la Plusvàlua s’ha calculat tenint en compte que el 2017 havia 

estat d’entrada notablement infravalorat. 
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La previsió d'ingressos per a 2018 contempla una major dotació, per exemple en el 

cas de l'IBI, que passa de 16,9M€ l'any 2017 a 17,1M€ l'any 2018; o com l'impost de la 

Plusvàlua, que passa de 4,9M€ a 6,3M€; l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres (ICIO), que passa de 900.000€ a 1,6M€, o la taxa de recollida de la brossa 

comercial, que passa de 715.000€ a 875.000€, per posar uns exemples. En el mateix 

sentit, la recuperació del servei de gestió de zona blava, que actualment gestiona 

Sitges Model XXI, aportarà uns ingressos a l'Ajuntament de gairebé 1M€. En resum, 

els impostos directes passen de recaptar 25,3M€ a 26,8M, els impostos indirectes de 

gairebé 1M€ a 1,7M€ i les taxes i preus públics de 5,9M€ a 6,8M€. 

 

Una major previsió d’ingressos permetrà una major capacitat d’inversió. D’aquesta 

manera, el pressupost per a 2018 preveu inversions com la de la futura Escola Agnès 

de Sitges o la creació del centre de visitants a Can Milà, un projecte que compta també 

amb el finançament provinent del fons Feder.  

 

Amb aquesta capacitat econòmica, el pressupost preveu fer possible la millora de les 

accions de manteniment i condicionament de serveis i infraestructures, com en el cas 

de la recollida de residus, l’enllumenat a platges o les accions de millora urbana 

provinents del Pla de Barris. La confecció del pressupost per a 2018 també s’ha 

realitzat tenint en compte el procés de modernització de l’administració, que es dota de 

800.000 euros destinats a implementar administració electrònica o les accions en 

matèria de personal com els processos de promoció interna i l’actual valoració de llocs 

de treball. 
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Neteja i ensenyament, els àmbits que més es doten 
pressupostàriament 
 

Uns dels serveis que més s’incrementen pressupostàriament és el de la neteja. El 

Govern té intenció de portar a terme en els propers mesos la licitació pública del futur 

contracte del servei de recollida de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria 

municipal per fer efectiu un salt qualitatiu en el servei i donar resposta a les demandes 

ciutadanes. El futur disseny del servei compta amb les aportacions que van resultar del 

procés de participació ciutadana, tallers i rutes veïnals, per a obtenir els punts forts i 

febles del sistema. Aquest disseny ha de suposar una transformació en la gestió i una 

millora efectiva de l'entorn de tot el municipi de Sitges i del tractament de residus.  

 

Un altre dels àmbits que creix en dotació pressupostària és de l’ensenyament, amb 

motiu de la construcció de l'edifici definitiu de l'Escola Agnès, un projecte que compta 

amb la llum verda de la Generalitat de Catalunya. També en matèria d’ensenyament, 

es doten els ajuts en les tarifes socials de les llars d'infants municipals, així com en les 

polítiques d'ocupació destinades a les persones sense feina. 

 

L’actual capacitat de finançament permet fer front a la rehabilitació del Palau Maricel, 

d'acord amb la mesa de concertació de la Diputació de Barcelona, així com la reforma 

de l’avinguda de Les Botigues o l'ampliació del Parc de Bombers Voluntaris. 
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Les xifres del pressupost 
 

El Pressupost General de 2018 és de 46.359.000€. El capítol de despeses compta 

amb una despesa corrent que s'apropa al 84,5%, mentre que les transferències de 

capital i actius i passius financers representen l'altre 15,5%. Cal recordar que la 

previsió del capítol de despeses del pressupost actual puja a poc més de 42M€. En 

canvi, el capítol d'ingressos compta amb uns ingressos corrents de 99,7M€ mentre 

que les inversions, les transferències de capital i actius i passius financers representen 

l'altre 0,3% restant. En el pressupost vigent, la previsió del capítol d'ingressos arriba 

als 43M€. 

 
Respecte de 2017, el pressupost general per a 2018 compta amb 3,8M€ més, el que 

es tradueix en un increment del 9%. Les regidories que més pugen en depesa són 

Serveis Urbans; Ensenyament, Joventut i Esports; i Promoció econòmica, Turisme i 

Platges. 

 

 

DESPESA PER REGIDORIES 
Pressupost 2018 – Pressupost 2017 
Xifres en M€ 

Regidories    2017  2018 
 

Alcaldia      12.004.801 10.918.413 

Hisenda, Organització i Govern Obert   2.501.536 2.407.923 

Recursos humans     1.318.397 2.066.910 

Benestar i Família     2.795.446 2.962.593 
Cultura, Tradicions i Festes    1.891.034 2.384.439 

Ensenyament, Joventut i Esports   3.269.263 4.483.118 

Promoció econòmica, Turisme i Platges  3.559.397 4.483.685 

Territori, Sostenibilitat i Habitatge   1.601.614 1.881.408 

Serveis urbans     13.076.940 14.787.847 
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A què es destinarà el pressupost, segons els eixos del 
Pla de Mandat 
 

Eix 1: Sitges de les persones 

 

En l’àmbit de les persones, el Govern té previst avançar en estratègies dirigides als 

col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió social; les polítiques familiars; la 

dinamització dels barris i el treball en xarxa amb entitats socials. Per aquest motiu, en 

aquest 2018 té previst augmentar els ajuts socials com els ajuts per a persones amb 

pensions no contributives, els d'accés a l'habitatge, els de subministraments, o els 

relatius a educació. També té previst la creació de nous ajuts per a famílies nombroses 

i monoparentals. 

 

Les dotacions pressupostàries per a 2018 preveuen l’inici de la construcció al barri de 

Quint Mar del nou edifici de l'Escola Agnès de Sitges, un projecte cofinançat entre 

l'Ajuntament de Sitges i la Generalitat de Catalunya. També es preveu realitzar 

millores i manteniment de les instal·lacions esportives municipals, així com 

subvencions de lliure concurrència per a activitats esportives i clubs esportius de tot el 

municipi i obrir les portes del Centre Obert Municipal, al Centre Cívic del Poble Sec 

que ha estat reformat. 

INGRESSOS I DESPESES / EQUILIBRI PRESSUPOSTARI 
Pressupost 2018 

INGRESSOS 
46M€ 

 

DESPESSES 
46M€ 
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Eix 2: Sitges, vila emprenedora 

 

En matèria de promoció de la vila, el Govern té previst de treballar amb tots els sectors 

que desenvolupen riquesa i oportunitats laborals. Els esforços amb el sector privat en 

matèria de gestió, ordenació i promoció turística han de permetre l’any 2018 el 

desplegament de les conclusions de la revisió del Pla d'Usos del Casc Antic, del 

seguiment i control dels habitatges d'us turístic i de la consolidació del calendari 

d'activitats i esdeveniments compartit amb els sectors econòmics del municipi. 

Aquestes accions se sumen a les millores a les platges i l’augment de les subvencions 

a empreses que contractin aturats i que estan incloses en la previsió pressupostària 

per a 2018. 

 

 

Eix 3: Cultura amb caràcter 

 

La proposta de pressupost és coherent també amb la intenció d’impulsar la capitalitat 

cultural, i també de promoure la creativitat; la cooperació amb les entitats locals; la 

promoció del talent local; l'accés a la cultura; i la valorització del patrimoni i el consum 

cultural. El govern té intenció de posar a punt equipaments culturals com l’obertura el 

2018 de la Biblioteca Santiago Rusiñol rehabilitada; el Cau de Cultura; i l’inici de la 

rehabilitació del Palau Maricel. També es continuarà l’adequació d’espais com Can 

Falç i el Centre Cultural Miramar i annexos. 

 

 

Eix 4: Qualitat de vida sostenible 

 

El Govern treballa amb la previsió que el 2018 sigui l'any de la primera promoció 

d'habitatges de protecció oficial municipal, a La Plana i Santa Bàrbara, després de 15 

anys de no fer-se cap promoció de titularitat pública a Sitges. Conjuntament amb 
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l'habitatge protegit, es vol tirar endavant el Pla Director d'Equipaments Públics que 

planificarà les necessitats en matèria d'equipaments a tot el municipi. 

 

Tal i com reflecteix també la proposta de Pressupost, el Govern vol el 2018 avançar en 

el disseny preventiu i proactiu de tots els serveis urbans, especialment amb el nou 

contracte de neteja i recollida de residus, amb el nou contracte de manteniment de 

l'enllumenat públic i amb els corresponents a la jardineria dels barris, així com la 

millora dels parcs infantils de la vila, del poble de Garraf i de Les Botigues. 

 

 

Eix 5: Govern Obert 

 

El pressupost també dota econòmicament el procés de modernització administrativa 

que es vol materialitzar l’any vinent amb el desplegament de la seu electrònica, un nou 

web interactiu de la Corporació i la implantació de l'expedient electrònic.  

 

La reducció del deute existent continuarà sent un dels objectius de l'exercici, així com 

l'estabilitat de la plantilla municipal, amb promoció interna i una nova valoració dels 

llocs de treball. 

 

 

Eix 6: Cap a un nou Estat 

 

La institució municipal, d'acord amb la el posicionament majoritari del Ple, manté el 

compromís amb la Presidència de la Generalitat, el Govern i el Parlament de 

Catalunya en les decisions sobre el futur polític. 

 

 


