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Som 14 d’abril
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23 ABRIL - SANT JORDI a la plaça Joan Batalla.  A partir de les 16 hores paradeta informativa i productes per 
la Caixa de Solidaritat. 

3 DE MAIG - ASSEMBLEA GENERAL ERC CAMBRILS - 19:30h  al local de la secció local. 

7 DE MAIG - XERRADA CICLE ACCIÓ DE GOVERN – 19.30 h PRESSUPOSTOS amb Jaume Gila, regidor d’Hisen-
da de l’Ajuntament de Cambrils al local de la secció local.

14 DE MAIG - TROBADA SETMANAL MILITANTS I AMICS – 19.30h al local de la secció local. 

21 DE MAIG - XERRADA SOBRE INFRAESTRUCTURES I TERRITORI – 19.30h amb l’alcaldessa de l’Ajuntament 
de Cambrils, Camí Mendoza  al local de la secció local.

28 DE MAIG - TROBADA SETMANAL MILITANTS I AMICS – 19.30h al local de la secció local. 

4 DE JUNY - XERRADA CICLE ACCIÓ DE GOVERN – 19.30 h MAPA EDUCATIU DE CAMBRILS I PLANIFICACIÓ 
ESCOLAR amb Alejandro Garcia, regidor d’Ensenyament al local de la secció local. 

11 DE JUNY - TROBADA SETMANAL MILITANTS I AMICS – 19.30h al local de la secció local. 

18 DE JUNY - TROBADA SETMANAL MILITANTS I AMICS – 19.30h al local de la secció local. 

Agenda republicana - obert a tothom
4 I FENT CAMÍ  ERC CAMBRILS

ABRIL 2018

Cambrils

#UsVolemACasa
#LlibertatPresosPolítics

TENIM ACTIVA LA NOSTRA WEB LOCAL
per tal que estiguis informat de l’últim minut de la nostra secció:

http://www.esquerra.cat/cambrils
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 En aquesta segona edició del butlletí FENT CAMÍ hi tro-
bareu els actes que hem realitzat des de la Secció local, articles 
d’opinió i l’agenda d’actes dels propers mesos.
 Vam començar al febrer amb la xerrada de la diputada 
reusenca Noemí Llauradó  que va fer un repàs i una anàlisi de la 
situació política actual. Llauradó va dir que la prioritat era recu-
perar les institucions, el Parlament i el govern de la Generalitat, 
“en aquests moments encara ens falta recuperar el govern de la 
Generalitat i corre pressa. Paral·lelament hem d’alliberar els pre-
sos polítics i això serà complicat. Haurem d’emprar les instàncies 
judicials europees”.
 El primer cap de setmana de març vam instal·lar una 
paradeta informativa a la plaça del Pòsit dins la campanya Fre-
eJunqueras que reclama la immediata posada en llibertat d’Oriol 
Junqueras i la resta de presos polítics, el retorn dels exiliats i la 
restitució de tots els seus drets polítics com a representants elec-
tes del conjunt del poble de Catalunya. A la parada es van poder 
recollir cartes cap als presos i exiliats, i es van recaptar 144,50€ 
cap a la caixa de solidaritat.
  El març també ha servit per participar a la Trobada 
Municipalista d’Esquerra i retrobar-nos amb el municipalisme 
republicà per encarar les eleccions municipals i posar en comú 
exemples de bon govern i seguir treballant de cara la República.

Seguirem aquest mesos realitzant actes oberts a tothom on espe-
rem poder retrobar-nos hi per parlar de temes que més interessin, 
i també esperem el vostre seguiment a les xarxes socials per estar 
informats. 

Salut i República!

Secció local d’Esquerra Cambrils

Assemblea amb la diputada d’ERC, Noemí Llauradó i l’alcaldessa, Camí Mendoza.

Pressupostos participatius
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‘Volem reivindicar un nou model de les 
finances locals que doti els municipis 
dels recursos financers necessaris per 
desenvolupar les competències pròpi-
es, i també aquelles que històricament 
ve duent a terme per compte d’altres 
administracions que en són compe-
tents. Creiem que cal una nova gestió 
dels recursos públics honesta, eficient 
i transparent. Ser austers, sí, però tam-
bé sensibles a les desigualtats socials 
i amb voluntat política de corregir-les. 
Cal trencar amb la idea que la dreta 
gestiona millor que l’esquerra: tancar i 
reduir serveis públics a la mínima ex-
pressió no equival a gestionar millor, és 
un símptoma de la distància emocional 
entre el govern municipal i el patiment 
dels ciutadans’. 
(programa electoral ERC cambrils.
municipals 2015)

Així constava al nostre programa amb 
el que ens vam presentar a les darreres 
eleccions municipals. I així ho estem 
fent i amb aquest objectiu hem estat 
treballant durant aquests anys de le-
gislatura.

Tot i que vogàvem amb els elements en 
contra i amb un Estat Central hiperfisca-
litzador que preten decidir les polítiques 
fiscals des de Madrid, encorsetant la 
capacitat decissiva dels Ajuntaments en 
l’elaboració dels pressupostos locals. Par-
lem de La Llei d’Estabilitat Pressupostària. 
Aquesta llei obliga:

• Reducció del deute molt rigurós
• No permet incrementar despeses ge-

nerals, que són les que suporten els 
serveis

• Limiten la capacitat i l’ús d’eines finan-
ceres dels ajuntaments

• No permeten inversions
• No permeten l’increment de personal, 

que són el fonament de la prestació de 
serveis

Han volgut imposar les seves polítiques 
neoliberals, amb  instruments d’un Es-
tat centralitzador i anacrònic. Un cop 
més, una minoria poc representativa 
del nostre municipi intentant imposar 
les seves voluntats a més de 600 km 
de distància.

Tot i així, i tal com ens vam comprometre, 
hem estat capaços de fer una gestió excel.
lent:

• Hem estat capaços de complir les exi-
gències imposades des de Madrid

• Malgrat aquesta complicació, hem 
estat capaços de no deixar de banda 
ni les persones, ni el teixit social i em-
presarial

• En conjunt els darrers TRES pressu-
postos 2016, 2017 i 2018, el total incre-
mentat és:

 
Diferència entre 2016 i 2018

Àrea de la persona           1.731.858,54 €
Àrea econòmica                    455.317,31 €
Àrea serveis generals     1.145.740,00 €
 
Un cop tancat el 2017, l’endeutament 
municipal s’ha situat en el seu nivell més 
baix des del 2004, amb un volum que 
representa el 60,0% sobre els ingressos 
corrents. El fet d’estar per primer cop du-
rant tota la legislatura  sota els llindars 
d’endeutament fixats des de Madrid, hem 
pogut alliberar una important quantitat de 
diners per a l’execució d’inversions.

Degut a aquesta bona gestió, l’any 2017 
vam poder disposar per primer cop en 
tota la legislatura d’1,2M€ que ja s’estan 
executant i entre les que es troben millo-
res en espais públics i els Primers Plans 
d’Ocupació Municipal.

I continuant en aquesta línia, al Ple de 
febrer de 2018, vam aconseguir aprovar 
un important Pla d’Inversions per a Cam-
brils. Un import total de més de 3 M€ que 
ens permetrà desenvolupar el Programa 
d’Acció de Govern d’aquesta legislatura, 
tot atenent les necessitats dels ciutadans 
de Cambrils i l’execució d’obres a edificis 
de serveis i via pública per millorar l’estat 
del nostre municipi i amb la previsió de la 
inauguració de la futura estació del tren.

Per al present 2018, podrem disposar d’un 
pressupost de 3M€ a destinar en noves 
inversions prioritzades amb:

• Inversions amb un clar component 
social (ensenyament i polítiques ac-
tives d’ocupació, esports, benestar, 

salut, cultura, festes, joventut).
• Actuacions per afavorir la recuperació 

econòmica.
• Qualitat de l’espai públic (serveis, 

medi ambient i urbanisme).
• 515.000€ d’inversió en edificis munici-

pals per a la millora dels serveis
 
D’aquesta manera, ara tenim les ieines per 
a executar els grans projectes de ciutat 
d’una manera responsable i orientat als 
objectius (PAM)
 
ALCALDIA
25.500 € per la posada en marxa de la rà-
dio

ENSENYAMENT. 
Més de 100.000 € d’inversions en escoles 
públiques i llars d’infants
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, PARTICIPA-
CIÓ
�00.000 € pels primers pressupostos par-
ticipatius i 100.000 € per a la millora i dig-
nificació del Mercat de la Vila

BENESTAR SOCIAL I ESPORTS 
140.000 € en millora del casal municipal 
de la Gent gran i 130.000 € en millores en 
el poliesportiu
  
CULTURA I FESTES 
45.000 € en millores pel patrimoni del Mu-
seu i el local d’entitats on hi ha la Brigada
 
SERVEIS I OBRA PÚBLICA 
Més 1.000.000 € d’inversió en via pública, 
dels quals el 20% van destinats a la millo-
ra de zones verdes i amb les que podrem 
desenvolupar les obres de l’avinguda de 
l’Esport que ens permetin connectar amb 
la imminent posta en marxa d’estàció fer-
roviària
 
JOVENTUT I NOVES TECNOLOGIES 
8.000 € Equipar sala concert Ateneu i 
200.000 € per continuar desenvolupant 
el Pla iCambrils 

Gestionem els recursos públics recursos 
públics amb eficiència, invertim en els 
serveis, en el patrimoni i la via pública. 
Consolidem Cambrils com un municipi 
amb futur.
Complim amb el programa.

Grup de Municipal a l’Ajuntament
Pla d’inversions 2018

http://participa.cambrils.cat/pressupostos-participatius

L’Ajuntament de Cambrils ha encetat el procés de Pressupostos  
Participatius. Fins el 29 d’abril hi ha temps per presentar les propo-
stes que després es debatran. 

No perdis la teva oportunitat!


